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1. Inledning

När en person intar rollen som en offentlig befattningshavare, en 
tjänsteman eller beslutsfattare i det allmännas sfär, skiljer sig perso-
nens roll från den som enbart agerar i den privata sfären. En tjänste-
man agerar inte som privatperson, utan som talesperson eller verktyg 
för ett allmänt organ. Hur passar befattningshavaren som individ 
in i denna bild? Av målet von Hannover mot Tyskland framgår att 
Europakonventionen för mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter, EKMR, också skyddar offentliga personers privatliv.1 I 
denna text ligger fokus på utrymmet för tjänstemän och andra med 
inflytande över offentlig verksamhet att ha en privat sfär när han 
eller hon agerar å det allmännas vägnar – använder offentliga medel, 
deltar i beslutsfattande inom förvaltning eller lagstiftning, osv. Har 

* Texten bygger på ett bidrag till antologin Research Handbook on Comparative 
Privacy &, Defamation Law, Andràs Kolatay & Paul Wragg (red), Edgar Elgars, 
kommande utgivning, under titeln What is it the public has a right to know? The 
right to privacy for officials and the right access to official documents – European 
and Swedish perspectives. Stort tack till Linnea Holmén för hjälp med översätt-
ning och till Cecilia Magnusson Sjöberg, Gustaf Sjöberg och Mauro Zamboni för 
synpunkter på tidigare utkast.

** Professor i förvaltningsrätt, Stockholms universitet.
1 von Hannover mot Tyskland, (nr 59320/00), dom av den 24 juni 2004, Europa-

domstolen.
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även en sådan person rätt till privatliv avseende sin roll i verksam-
heten?

Frågan om privatliv för offentliga befattningshavare studeras 
här i förhållande till rätten till tillgång till allmänna handlingar, 
när personuppgifter som rör befattningshavaren finns i allmänna 
handlingar. Offentlighetsprincipen fyller flera funktioner, varav en 
är en kontrollfunktion. I doktrinen framförs ofta att transparens kan 
fungera som ett verktyg som stärker förutsättningarna för att hålla 
myndigheter och beslutsfattare ansvariga för handlingar och under-
låtenhet att handla vid offentlig maktutövning.2 På så vis möjlig-
gör offentlighetsprincipen att allmänheten, medierna, och – i för-
längningen – domstolarna, Justitieombudsmannen (JO) och andra 
offentliga inrättningar med uppgifter inom ansvarsutkrävande, får 
insikt i hur arbetet vid myndigheterna bedrivs. Detta gäller inte 
minst enskilda befattningshavares agerande. Befattningshavaren för-
väntas inte fatta beslut i enlighet med sina personliga åsikter, utan i 
enlighet med en korrekt tillämpning av lag, objektivt och opartiskt, 
med hänsyn till principerna om god förvaltning och det allmän-
nas intresse. Med andra ord ska befattningshavaren iaktta principer 
som underbygger rättsstatsprincipen när denne agerar inom den 
offentliga verksamheten. Information om enskilda befattningshava-
rens privata handlingar och åsikter med koppling till uppdraget och 
ibland till och med umgänge och bekantskapskrets kan därför vara 
relevant i en demokratisk rättsstat.

Frågan som ställs här är vad allmänheten har rätt att veta, dvs. 
vilka allmänna handlingar innehållande personuppgifter om offent-
liga befattningshavare bör allmänheten ha tillgång till? Innebär 
kraven om att befattningshavare ska agera objektivt och opartiskt 
att allmänheten även bör ha tillgång till allmänna handlingar som 
innehåller befattningshavarens personuppgifter? En jämförelse görs 
mellan Sverige och EU, med hänsyn tagen till Europakonventio-

2 Se bl.a. Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, 8 u, Norstedts Juridik, 2010, s. 22, 
Hans-Gunnar Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 4 uppl., Norstedts Juridik 
2019,  s. 257, John M. Ackerman & Irma E. Sandoval-Ballesteros, The Global 
Explosion of Freedom of Information Laws, 58 Administrative Law Review, 28 
(2006), s. 87, David Gartner, Uncovering Bretton Woods: Conditional Transpa-
rency, the World Bank, and the International Monetary Fund, 45 George Wash-
ington International Law Review, 121 (2013), p. 123 och Benedict Kingsbury, 
The Concept of ‘Law’ in Global Administrative Law, The European Journal of 
International Law (2009), vol. 20 nr 1, 23–57 doi: 10.1093/ejil/chp005, p. 25, 48.
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nen skydd för för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, EKMR, samt andra dokument från Europarådet. Fokus 
läggs på lagstiftning från EU och Sverige, medan källor från Europa-
rådet beaktas i den utsträckning det bedömts vara relevant för att 
analysera vad rättsstatsprincipen kräver i en europeisk kontext. Det 
kan tilläggas att begreppet offentlig befattningshavare här används 
i mycket vid mening, så att även parlamentsledamöter omfattas, 
liksom privatpersoner som fungerar som experter inom offentliga 
beslutsprocesser.

Redan från början kan konstateras att artikelns huvudfråga besva-
ras olika inom EU och i Sverige. Medan Sverige traditionellt sett 
lägger tonvikt vid allmänhetens tillgång till allmänna handlingar, 
men reglerar rätten till privatliv på ett relativt begränsat sätt, har EU 
som utgångspunkt en jämnare balans mellan de två, även om rätten 
till privatliv ofta ges företräde.3 Den första frågan leder således till 
en andra: kan dessa två positioner jämkas samman inom ramen för 
europeiska samarbetet med ett allt närmare samarbete inom lagstift-
ning, administrativ regelgivning och handläggning av enskilda ären-
den i sammansatta beslutprocesser? Om allmänheten definieras som 
unionsmedborgarna som kan förväntas vara representerade av såväl 
Europaparlamentet som sina respektive nationella parlament, kan 
det vara acceptabelt att de har olika rätt att veta i olika delar av sam-
arbetet? Frågan är särskilt relevant inom det område där EU:s data-
skyddsregler överlappar nationella – svenska – regler om tillgång till 
allmänna handlingar. I EU:s allmänna dataskyddsförordning anges, 
i artikel 86, att personuppgifter i allmänna handlingar får lämnas 
ut 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”.4 Skapar detta ett tillräckligt utrymme för både 
EU:s och Sveriges traditioner att rymmas inom samma ram?

Texten har följande upplägg. I avsnitt 2 diskuteras frågan om var-
för befattningshavares personuppgifter är relevanta, med fokus på 

3 Jämför Thomas Bull, Personlig integritet för det offentliga, Festskrift till Claes 
Sandgren, publicerad i Fundamentala fragment, Iustus förlag, 2013, s. 293–306.

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter.
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de rättsliga kraven som rör en befattningshavares roll i en demokrati 
som bygger på rättsstatsprincipen. Analysen omfattar källor från 
Europarådet, EU och Sverige. Avsnitten 3–5 fokuserar på avväg-
ningen mellan rätten till privatliv och skydd av personuppgifter å 
den ena sidan och rätten att få tillgång till allmänna handlingar å 
den andra, inom Europarådet och EU och i Sverige. I avsnitt 6 görs 
en komparativ analys av möjligheterna att hitta en balans mellan de 
två inom ramen för det europeiska samarbetet.

2.  Offentliga befattningshavares roll i en demokrati  
som bygger på rättsstatsprincipen

2.1 Europarådet, rättsstatsprincipen och objektiviteten

Stelkens och Andrijauskaite har framhållit att främjandet av rätts-
statsprincipen har utvecklats till att vara Europarådets främsta mål.5 
Både Europarådets stadgar och EKMR hänvisar till rättsstatsprin-
cipen, dock utan att definiera den.6 År 2011 publicerade Venedig-
kommissionen en rapport i vilken konceptet analyserades ur ett 
historiskt och samtida perspektiv och följande parametrar föreslogs 
innefattas i det:7

”(1)  Legality, including a transparent, accountable and democratic 
process for enacting law

(2) Legal certainty
(3) Prohibition of arbitrariness
(4)  Access to justice before independent and impartial courts, 

including judicial review of administrative acts
(5) Respect for human rights
(6) Non-discrimination and equality before the law.”

5 Ulrich Stelkens & Agne Andrijauskaite, Added Value of the Council of Europe 
to Administrative Law: The Development of Pan-European General Principles of 
Good Administration by the Council of Europe and their Impact on the Admi-
nistrative Law of its Member States, FÖV 86 Discussion Papers Deutsches For-
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung 2017, p. 13.

6 Se beaktandesatserna och Artikel 3 i Europarådets stadgar och beaktandesatserna 
till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna.

7 Rapport från europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommis-
sionen) om rättsstatsprincipen, Study No. 512/2009 CDL-AD(2011)003rev, p. 41.
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Förbjudet mot godtycke (punkten 3) tar sikte på beslutsprocesser 
inom förvaltningen:8

”Although discretionary power is necessary to perform a range of 
governmental tasks in modern, complex societies, such power should 
not be exercised in a way that is arbitrary. Such exercise of power 
permits substantively unfair, unreasonable, irrational or oppressive 
decisions which are inconsistent with the notion of rule of law.”

Att tillåta godtycklig, orättvis, orimlig, irrationell eller förtryckande 
offentlig maktutövning är således inte i enlighet med rättsstatsprin-
cipen. EKMR innefattar inga regler som tar direkt sikte på offent-
lig förvaltning, men Europadomstolen har under de senaste tjugo 
åren utvecklat en praxis gällande principer om god förvaltning eller 
goda styrelseformer (good governance), vilka i viss mån innefattar 
ett förbud mot godtycke. I ett exempel, målet Scientologikyrkan i 
Moskva mot Ryssland, slog Europadomstolen fast att myndigheter 
i Moskva, genom att neka Scientologikyrkan en viss registrering, 
inte handlade i god tro och försummade sin skyldighet till neutrali-
tet och opartiskhet i förhållande till den sökandes trostillhörighet.9 
Detta utgjorde en överträdelse av artiklarna 9 och 11 i EKMR, om 
religionsfrihet och föreningsfrihet. Europarådet har vidare upprät-
tat en rekommendation gällande offentliga förvaltningars korrekta 
handlande såvitt gäller bruk av skönsmässig makt, uppförandekoder 
för befattningshavare i det allmännas tjänst och god förvaltning.10 
Artikel 4 i rekommendationen föreskriver att ”(p)ublic authorities 
shall act in accordance with the principle of impartiality. They shall 
act objectively, having regard to relevant matters only and not act 
in a biased manner. They also shall ensure that their public officials 

8 Ibid., p. 52.
9 Scientologikyrkan i Moskva mot Ryssland (Ansökningsnr 18147/02) 5 april 2007, 

Europadomstolen, p. 97. Se Ulrich Stelkens & Agne Andrijauskaite, Added Value 
of the Council of Europe to Administrative Law: The Development of Pan-Euro-
pean General Principles of Good Administration by the Council of Europe and 
their Impact on the Administrative Law of its Member States, FÖV 86 Discussion 
Papers Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 2017, s. 19.

10 Recommendation No. R (80) 2 concerning the exercise of discretionary powers by 
administrative authorities, Recommendation No. R (2000) 10 on codes for con-
duct for public officials och Recommendation CM/Rec (2007) 7 of the Committee 
of Ministers to member states on good administration.
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carry out their duties in an impartial manner, irrespective of their 
personal beliefs and interests”.

2.2 Regler tillämpliga för befattningshavares roll inom EU

EU:s förvaltningsmodell är i viss mån otydlig. EU-fördragen defi-
nierar de lagstiftande och dömande delarna (artiklarna 14, 16 och 
19 i Fördraget om Europeiska unionen, FEU), men den verkstäl-
lande delen förblir odefinierad. Till stor del kan detta förklaras av 
det faktum att EU-rätten oftast genomförs i medlemsstaterna och 
att utrymmet för direkt förvaltning är begränsat.11 Kommissionen är 
den institution med uppgifter som ligger närmast dem hos ett verk-
ställande organ, såsom att säkerställa tillämpningen av fördragen, 
att övervaka tillämpningen av unionsrätten under kontroll av Euro-
peiska unionens domstol samt att genomföra budgeten och förvalta 
program (artikel 17 FEU). Under de senaste årtiondena har även ett 
30-tal EU-myndigheter etablerats med uppgift att genomföra EU-
lagstiftning i samarbete med medlemsstaterna.

Artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, rättighetsstadgan, anger en rätt till god förvaltning, 
inklusive en rätt för enskilda att få sina angelägenheter behandlade 
opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner och 
organ. Det finns ingen förvaltningslag för EU:s institutioner, men 
ombudsmannen har upprättat en europeisk kodex för god förvalt-
ningssed, vilken har godkänts av EU-parlamentet.12 Kodexen inne-
fattar två punkter av relevans för den aktuella frågan: punkten 2 om 
integritet hos tjänstemän och punkten 3 om objektivitet. Den senare 
anger att ”(t)jänstemännen ska vara opartiska, öppna för nya idéer, 
deras arbete ska styras av bevis och de ska vara villiga att lyssna till 
olika åsikter. De ska kunna erkänna och åtgärda misstag”. Vidare har 
Europaparlamentet antagit en resolution med förslag om en förord-

11 Hervig C.H, Hofmann, Gerard C. Rowe & Alexander H. Türk, Administrative 
Law and Policy of the European Union, Oxford University Press, 2011, s. 259 f.

12 Europaparlamentets resolution av den 6 september 2001 om särskild rapport från 
Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter undersökningen på eget 
initiativ av om de olika gemenskapsinstitutionerna och -organen antagit någon 
kodex för god förvaltningssed som är tillgänglig för allmänheten (C5-0438/2000-
2000/2212 (COS)). Kodexen finns tillgänglig på ombudsmannens webbplats 
https://www.ombudsman.europa.eu/sv/publication/sv/3510. Se även Första rap-
porten om anklagelser rörande bedrägerier, bristfällig förvaltning och svågerpolitik 
inom Europeiska kommissionen (15 mars 1999), pp. 123 och 140.
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ning för ”en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning”, som 
inkluderar en artikel om krav på noggranna och opartiska utred-
ningar.13

Av större vikt är att innehållet i artikel 41 i rättighetsstadgan i 
hög grad bygger på praxis från Europeiska unionens domstol (EU-
domstolen) och tribunalen. Mål som TU München, Williams mot 
Court of Auditors och Limburgse Vinyl Maatschappij har visat att 
förvaltningen noggrant måste insamla och granska alla relevanta 
sakomständigheter och juridiska omständigheter i ett ärende, med 
hänsyn tagen inte bara till förvaltningens intressen, utan även till 
alla andra relevanta intressen, innan den fattar beslut eller vidtar 
andra åtgärder. Sådan opartiskhet förutsätter frånvaro av godtyck-
liga handlingar och obefogad förmånlig behandling, inbegripet per-
sonligt intresse.14 I Ziegler skrev EU-domstolen:15

”Enligt ordalydelsen i artikel 41 i stadgan har var och en rätt att, 
bland annat, få sina angelägenheter behandlade opartiskt av unio-
nens institutioner. Detta krav på opartiskhet omfattar dels den sub-
jektiva opartiskheten, det vill säga att ingen av de av institutionens 
ledamöter som handhar ärendet får ge uttryck för partiskhet eller 
personliga förutfattade meningar, dels den objektiva opartiskheten, 
det vill säga att institutionen ska erbjuda tillräckliga garantier för att 
i detta avseende utesluta varje form av legitima tvivel.”

Sammanfattningsvis kan konstateras att kravet på befattningshavare 
vid EU:s institutioner, myndigheter och andra organ att iaktta prin-
ciperna om objektivitet och opartiskhet följer av artikel 41 i rättig-
hetsstadgan och praxis från EU-domstolen.

13 Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2016 om en öppen, effektiv och obe-
roende EU-förvaltning (2016/2610(RSP)), artikel 9. Se vidare beaktandesats 26.

14 Mål C-269/90 Technische Universität München, EU:C:1991:438, stycke 14, mål 
T-146/89 Williams mot Court of Auditors, EU:T:1991:61, stycke 40; mål T-305/94 
Limburgse Vinyl Maatschappij v Commission, EU:T:1999:80, stycke 317 och föl-
jande. Se även Diana-Urania Galetta, Herwig C.H. Hofmann, Oriol Mir Puigpelat, 
Jacques Ziller: The General Principles of EU Administrative Procedural Law. An 
In-Depth Analysis (RIDPC 2015/5) Rivista Italiano di Diritto Pubblico Comuni-
tario, Anno XXV, Fasc 5-2105, 1421–1437, p. 1435.

15 Mål C-439/11 P Ziegler SA mot Commission, EU:C:2013:513, stycke 155. Se 
även Pieter van Reenen, Impartiality in the EU Asylum Procedure, European Jour-
nal of Migration and Law, vol. 20, nr 3, DOI: https://doi.org/10.1163/15718166-
12340032, s. 342–345, s. 344.



Jane Reichel

458

2.3 Regler tillämpliga för befattningshavares roll i Sverige

Den svenska förvaltningsmodellen skiljer sig från den i de flesta andra 
EU-stater, undantaget Finland, i att den ger offentliga myndigheter 
en relativt oberoende status. Även om förvaltningsmyndigheter tyd-
ligt tillhör den verkställande makten, följer det av regeringsformen, 
RF, att offentliga myndigheter endast kan beordras och styras av 
regeringen som helhet, inte av någon enskild minister.16 Vidare 
ges myndigheter ett grundlagsskyddat utrymme för självständigt 
beslutsfattande.17 Ministerstyre är således förbjudet, förvaltningen 
ska styras genom lag och inte genom politiska beslut i enskilda fall. 
En ytterligare egenskap bör nämnas: RF tillåter att varje offentlig 
myndighet, inte bara domstolarna, kan göra en bedömning av om en 
lag eller annan föreskrift i det enskilda fallet stämmer med bestäm-
melser i grundlag eller annan överordnad författning.18 Dock har 
det aldrig antytts att denna bedömning har någon praktisk betydel-
se.19 Svensk grundlag har således, traditionellt sett, inte upprätthållit 
en strikt åtskillnad mellan domstolar och offentliga myndigheter.20 
Objektivitetsprincipen har därför också setts som central inom för-
valtningsrätten, inte enbart i förhållande till domstolar. I 1 kap. 9 § 
RF står:

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas lik-
het inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

Objektivitetsprincipen upprepas också i § 5 i den svenska förvalt-
ningslagen (FL), tillsammans med legalitetsprincipen och proportio-
nalitetsprincipen, under rubriken ”grunderna för god förvaltning”.21 
Justitieombudsmannen, JO, instrueras att ägna särskild uppmärk-
samhet åt objektivitets- och opartiskhetskraven i sina utredningar 

16 7 kap. 3 § och 12 kap. 1 § RF.
17 12 kap. 2 § RF.
18 12 kap. 10 § RF.
19 Henrik Wenander, Förvaltningens lagprövning, Förvaltningsrättslig tidskrift, 

s. 421–458, s. 455.
20 Thomas Bull & Fredrik Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, 3 u. Stockholm, 

SNS förlag, 2015, s. 259 och 275 ff. och Mats Kumlien, Professorspolitik och sam-
hällsförändring – En rättshistorisk undersökning av den svenska förvaltningsrättens 
uppkomst, Institutet för rättshistorisk forskning, 2019 s. 195 f.

21 Förvaltningslag, 2017:900.
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och har ofta lämnat detaljerade beslut rörande deras innehåll.22 
Befattningshavaren har en rätt till yttrandefrihet, men lojalitetskravet 
gentemot arbetsgivaren (det allmänna) kan innebära begränsningar.23

Kraven på lojalitet och integritet som följer med anställning vid 
ett statligt organ regleras vidare i FL och lagen om offentlig anställ-
ning (LOA).24 16–18 §§ FL innebär, i korta drag, att en person 
som har fått uppgiften att handlägga ett ärende anses vara olämplig 
för uppgiften om någon av följande omständigheter föreligger: han 
eller hon eller någon närstående är part i ärendet, han eller hon eller 
någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för 
en part i ärendet, ärendet prövas hos myndigheten som överordnad 
instans och personen tidigare har handlagt ärendet hos en underord-
nad myndighet eller det finns någon annan särskild omständighet 
som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. 
Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom 
eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta. Vidare föreskriver 
§ 7 LOA att en arbetstagare inte får ha någon anställning eller något 
uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet 
för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller 
som kan skada myndighetens anseende.

3.  Rätten till privatliv för befattningshavare och 
tillgång till allmänna handlingar vid Europarådet

Europarådet erkänner både rätten till ett privatliv och rätten till till-
gång till handlingar. Den förra är en av de grundläggande rättighe-
terna i EKMR, rätten till skydd för privat- och familjeliv i artikel 
8 EKMR och, såvitt gäller dataskydd, konventionen om skydd för 
enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter. Som 
tidigare nämndes följer det av målet von Hannover mot Tyskland 
att även offentliga personer har rätt till privatliv i förhållande till 
allmänhetens intresse av information och journalisters intresse av 
publicering. Europadomstolen fann i målet att ”the decisive factor 
in balancing the protection of private life against freedom of expres-

22 Se exempelvis JO:s beslut 22 oktober 2018, ärendenr 753-2017, JO 2015/16 s. 412 
och JO 2005/06 s. 351.

23 Se JO:s beslut, JO 2017/18, 288, p. 295.
24 Lag (1994:260) om offentlig anställning.
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sion should lie in the contribution that the published photos and 
articles make to a debate of general interest”.25 En offentlig person 
förväntas dock godta större inskränkningar i sitt privat- och familje-
liv än andra, exempelvis i form av kritik, förlöjligande och förolämp-
ningar från journalister, konstnärer och skribenter.26

Gällande rätten till tillgång till allmänna handlingar är den rätts-
liga grunden vid Europarådet mer otydlig. År 2009 antog Europa-
rådet världens första bindande konvention om tillgång till allmänna 
handlingar, ofta kallad Tromsökonventionen. Konventionen kräver 
tio ratificeringar för att träda i kraft och hade sommaren 2019 rati-
ficerats av nio stater. När den träder i kraft kommer konventionen 
att beskriva elva grunder för undantag från utlämnande publice-
ring, där skyddet för privatlivet är en, givet att undantaget är lagligt, 
demokratiskt försvarligt och proportionerligt (artikel 3).

En begränsad rätt till tillgång till allmänna handlingar har dock 
erkänts genom praxis vid Europadomstolen i dess tolkning av artikel 
10 EKMR om yttrandefrihet. Artikel 10 EKMR omfattar inte en 
uttrycklig rätt till tillgång till allmänna handlingar, utan en rätt till 
”åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar 
utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territo-
riella gränser”. Stater är således förbjudna att förhindra individer 
från att motta information som någon annan är beredd att förmedla 
till dem. I tidigare praxis från Europadomstolen uppgav domstolen 
att artikel 10 inte kunde anses omfatta ett krav för stater att aktivt 
förmedla information eller allmänna handlingar.27 Sedan mitten av 
det första årtiondet på 2000-talet har en gradvis utveckling skett 
genom Sdruzeni mot Tjeckien, Társaság mot Ungern, Österreichische 
Vereinigung mot Österrike, och i stora kammaren, Magyar Helsinki 
Bizottság mot Ungern.28 Hittills har Europadomstolen gett så kallade 

25 Mål von Hannover mot Tyskland (nr 59320/00), dom av den 24 juni 2004, Euro-
padomstolen, p. 76–78.

26 Kirsty Hughes, The Public Figure Doctrine and the Right to Privacy, Cambridge 
Law Journal, 78 (1). March 2019, pp. 70–99, doi: 10.1017/S000819731900028X, 
s. 72 och 82, Trine Baumbach, Medieret – frihed og ansvar, Karnov Group 2017, 
s. 122 och mål Lingens mot Österrike, (nr 9815/82), dom av den 13 november 
2014, Europadomstolen, p. 43 och mål Hoon mot Storbritannien (nr 14832/11), 
dom av den 13 november 2014, Europadomstolen, p. 38. 

27 Mål Leander mot Sverige (9248/81), dom av den 26 mars 1987, Europadomstolen.
28 Målen Sdruzeni mot Tjeckien, (19101/03), dom av den 10 juli 2006, Europa-

domstolen, Társaság mot Ungern, (37374/05), dom av den 14 juli 2009, Europa-
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”watchdogs” en viss rätt till tillgång till allmänna handlingar så länge 
syftet är att bidra till den offentliga debatten och informationen är 
av allmänt intresse. Journalister, NGO:s med en samhälleligt foku-
serad agenda och akademiker kan således få tillgång till allmänna 
handlingar med grund i att det är behövligt för att värna om yttran-
defriheten.29

Även i detta sammanhang måste intresset av tillgång till hand-
lingar, sett som en del av yttrandefriheten, jämkas med andra intres-
sen, som rätten till ett privatliv för befattningshavare. Exempelvis 
sades det i målet Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia mot 
Finland att det kan vara godtagbart att begränsa användningen av 
personuppgifter i allmänna handlingar, även för journalister och 
även när uppgifterna i sig är allmänt tillgängliga.30

Europadomstolen har dock uttryckt att offentliga personers åsik-
ter i offentliga ärenden inte kan förväntas åtnjuta samma skydd 
som i den privata sfären. I målet Társaság mot Ungern var frågan 
om en ledamot i det ungerska parlamentet kunde hävda sin rätt till 
ett privatliv för att förhindra utlämnande av handlingar som han 
hade skickat till författningsdomstolen i ett överklagande.31 Euro-
padomstolen fann att politikerns personliga rättigheter inte kunde 
väga tyngre än intresset av yttrandefrihet:32

”It is true that (the MP) had informed the press that he had lodged 
the complaint, and therefore his opinion on this public matter could, 
in principle, be identified with his person. However, the Court con-
siders that it would be fatal for freedom of expression in the sphere 
of politics if public figures could censor the press and public debate 

domstolen, Österreichische Vereinigung mot Österrike, (39534/07), dom av den 
28 februari 2014, Europadomstolen, och Magyar Helsinki Bizottság mot Ungern, 
(18030/11), dom av den 8 november 2016, Europadomstolen.

29 Se härom Hans-Gunnar Axberger, Att skapa en mänsklig rättighet. Analys av en 
dom i Europadomstolen, Rättsfonden/eddy.se 2018 och Inger Österdahl, Open 
European future? The development of the right of access to information under the 
European Convention on Human Rights, i Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger 
Österdahl (red.), Transparency in the Future – Swedish Openness 250 years, Tal-
linn: Ragulka 2017, p. 130.

30 Mål Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia mot Finland, (ansökningsnr 
931/13), 27 juni 2017, Europadomstolen, p. 194–196.

31 Társaság a Szabadságjogokért mot Ungern, ansökningsnr 37374/05, dom av den 14 
april 2009, Europadomstolen.

32 Ibid., p. 37.
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in the name of their personality rights, alleging that their opinions 
on public matters are related to their person and therefore constitute 
private data which cannot be disclosed without consent.”

I målet Magyar Helsinki Bizottság mot Ungern uppgav Europa-
domstolen att ”data or documents to which access is sought must 
generally meet a public-interest test in order to prompt a need for 
disclosure under the Convention”, exempelvis ”to provide transpa-
rency on the manner of conduct of public affairs and on matters 
of interest for society as a whole and thereby allows participation 
in public governance by the public at large”.33 I detta mål hade en 
NGO begärt ut information om namn på offentliga försvarare och 
uppgifter om antalet gånger de hade förordnats att vara försvarare 
i vissa jurisdiktioner, i syfte att övervaka lagtillämpningen. Europa-
domstolen skrev34:

”For the Court, the request for these names, although they consti-
tuted personal data, related predominantly to the conduct of profes-
sional activities in the context of public proceedings. In this sense, 
public defenders’ professional activities cannot be considered to be 
a private matter. Moreover, the information sought did not relate 
to the public defenders’ actions or decisions in connection with the 
carrying out of their tasks as legal representatives or consultations 
with their clients.”

Domstolen fann således att handlingarna skulle ha lämnats ut och 
att Ungern hade handlat i strid med artikel 10 EKMR.

4.  Rätten till privatliv för befattningshavare och 
tillgång till allmänna handlingar inom EU

Även EU erkänner såväl rätten till privatliv som rätten till tillgång 
till allmänna handlingar. EU:s stadga om de grundläggande rättig-
heterna innefattar båda: Artikel 7 beskriver respekt för privatlivet 
och familjelivet, artikel 8 skydd av personuppgifter och artikel 42 
rätten till tillgång till handlingar.

33 Magyar Helsinki Bizottság mot Ungern, ansökningsnr 18030/11, dom av den 8 
november 2016, Europadomstolen p. 161.

34 Ibid., p. 194.
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Såvitt gäller privatliv och familjeliv är EU också bundet av arti-
kel 8 EKMR som allmän princip, vilket anges i artikel 6.3 FEU. 
EU-domstolen har ofta hänvisat till artikel 8 EKMR i sin praxis, 
även vad gäller jämkning med rätten till tillgång till information och 
allmänna handlingar, som kommer att diskuteras nedan.35 Rätten 
till skydd av personuppgifter i artikel 8 i rättighetsstadgan innefat-
tar en rätt för var och en att få skydd av personuppgifter som rör 
honom eller henne, samt ett krav på att personuppgifter ska behand-
las lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda 
personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund 
samt att var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter 
som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. Vidare anges 
i artikel 16 Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt 
(FEUF) att EU:s lagstiftare ska ha befogenhet att anta sekundär 
lagstiftning på området, vilket efter dataskyddsreformen finns i 
förordning 2018/1725 för EU:s institutioner36 och i den allmänna 
dataskyddsförordningen (härefter GDPR)37 såvitt gäller personupp-
giftsbehandling i medlemsstaterna.

Öppenhetsprincipen kodifieras i dag i både artikel 1 och artikel 
10.3 FEU, vari framgår att beslut ska fattas så öppet som möjligt, och 
i artikel 15.3 FEUF, som upprepar och i viss mån utvecklar texten 
i artikel 42 i rättighetsstadgan: Varje unionsmedborgare och varje 
fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt stadgeenliga 
säte i en medlemsstat ska ha rätt till tillgång till unionens institutio-
ners, organs och byråers handlingar, oberoende av medium, enligt 
de principer och villkor som ska bestämmas i enlighet med samma 
artikel. Artikel 15.3 föreskriver vidare att Europaparlamentet och 

35 Se t.ex. C-465/00 Österreichischer Rundfunk, EU:C:2003:294, p. 68–69, 71.
36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 

2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgif-
ter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av 
sådana uppgifter.

37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning). Den engelska förkortningen GDPR används här 
för att undvika sammanblandning med svenska författningar med likartade titlar.
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rådet ska fastställa allmänna principer och gränser för denna rätt, 
vilket har gjorts i öppenhetsförordningen.38

Artikel 4(1)(b) i öppenhetsförordningen tillåter undantag från 
rätten till tillgång med grund i skydd för ”den enskildes privatliv 
och integritet, särskilt i enlighet med gemenskapslagstiftningen om 
skydd av personuppgifter”. I praxis har detta tolkats som ett krav på 
att EU:s dataskyddsregler på EU-nivå, tidigare förordning 45/2001, 
numera förordning 2018/1725, ska tillämpas fullt ut.39 Utlämnande 
av en handling är således underkastad en prövning av om kraven för 
överföring av personuppgifter utanför tillämpningsområdet för för-
ordningen är uppfyllda (eftersom förordningen enbart är tillämplig 
på EU:s institutioner och organ, kommer all annan behandling att 
falla utanför förordningens tillämpningsområde).40 EU-domstolen 
har därmed ansett att den sökande måste visa att överföringen är 
nödvändig samt att det finns en legitim grund för behovet (behovs-
testet) och först härefter ska institutionen undersöka om ”det 
saknas skäl att anta att överföringen kan skada den berörda per-
sonens legitima intressen”.41 Behovet av överföringen måste således 
visas innan man går vidare till nästa steg, att bedöma om det finns 
en risk för inskränkning av rätten till privatliv. Behovstestet har 
utförts i mål rörande skydd för privatlivet för privatpersoner, som 

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 
2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
handlingar.

39 C-28/08 P, Kommissionen mot Bavarian Lager, EU:C:2010:378, p. 59–60. Se även 
Bogdana Neamtu och Dacian C. Dragos, Freedom of Information in the European 
Union: Legal Challenges and Practices of EU Institutions, i Dacian C. Dragos, 
Polonca KovaČ & Albert T. Marseille (red.) The Laws of Transparency in Action. A 
European Perspective, Palgrave, 2019, p. 42.

40 Enligt artikel 9.1 i förordningen 2018/1725 får personuppgifter endast överföras 
till mottagare som är etablerade i unionen och som inte utgörs av unionsinstitutio-
ner och unionsorgan om a) mottagaren visar att uppgifterna är nödvändiga för att 
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i mottagarens myndighetsut-
övning, eller b) mottagaren visar att det är nödvändigt att uppgifterna överförs för 
ett specifikt ändamål av allmänt intresse och, i de fall då det finns skäl att anta att 
den registrerades legitima intressen skulle kunna skadas, den personuppgiftsansva-
rige visar att överföringen av personuppgifterna är proportionell i förhållande till 
det specifika ändamålet, efter en påvisbar avvägning mellan de olika konkurrerande 
intressena. Överföring till tredje land regleras i artiklarna 46–51. Motsvarande reg-
ler finns i artiklarna 8 och 9 i förordning 45/2001.

41 C-28/08 P, Kommissionen mot Bavarian Lager, EU:C:2010:378, p. 78 och 
C-615/13 P, ClientEarth och PAN Europe mot EFSA, EU:C:2015:489, p. 47.
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t.ex. enskilda deltagare vid ett möte med kommissionen gällande 
ett fördragsbrottsförfarande,42 externa experter som medverkat i 
beslutsfattandeprocess hos Europeiska myndigheten för säkra livs-
medel, EFSA,43 och Europaparlamentets ledamöter.44

I målet Dennekamp från 2015, rörande en begäran om utläm-
nande av handlingar kopplade till parlamentsledamöter och Euro-
paparlamentets tilläggspensionsplan, framförde den sökande att 
överföringen var nödvändig dels med hänsyn till allmänhetens 
intresse att delta i en debatt om hur gemensamma medel används, 
dels intresset att studera parlamentsledamöternas röstningsbeteende 
i fall där intressekonflikter var möjliga.45 Vad gällde den första punk-
ten, att informera allmänheten, fann tribunalen att Dennekamp inte 
förmått visa att överföringen av personuppgifter var nödvändig. 
Däremot var behovstestet uppfyllt avseende intresset att identifiera 
potentiella intressekonflikter hos parlamentarikerna genom att stu-
dera deras röstningsbeteende. Tribunalen hänvisade till denna del 
även till Europarådets rekommendation om uppförandekoder för 
befattningshavare i det allmännas tjänst.46 Vid prövningens andra 
led, om det förelåg risk för integritetsintrång, fann tribunalen att så 
inte var fallet. Europaparlamentet kunde inte visa att dess ledamö-
ter hade ett legitimt intresse av att hålla uppgifterna i handlingar 
kopplade till just röstningsbeteende hemliga, varför domstolen fann 
att dessa kunde lämnas ut. Tribunalen uttalade även att det vid risk-
bedömningen skulle tas hänsyn till att parlamentariker kan vara 
offentliga personer, vilka redan har ”godtagit att vissa av hans eller 
hennes personuppgifter kommer att spridas till allmänheten, eller 
kanske till och med uppmanat till det eller spridit dem själv”.47 Vid 
prövningen andra handlingar innehållande personuppgifter kunde 
dock ett utlämnande vägras på grund av ledamöternas rätt till privat-
liv.48

42 Mål C-28/08 P, Kommissionen mot Bavarian Lager, EU:C:2010:378.
43 C-615/13 P, ClientEarth och PAN Europe mot EFSA, EU:C:2015:489.
44 T-115/13 Dennekamp mot parlamentet, EU:T:2015:497 och förenade målen 

T-639/15-T-666/15 och T-94/16, Psara med flera mot Europaparlamentet, 
EU:T:2018:602.

45 T-115/13 Dennekamp mot parlamentet, EU:T:2015:497, p. 78.
46 Ibid., p. 87, 93 och 113.
47 Ibid., p. 119.
48 Ibid., p. 130 och 143.
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Även i målet ClientEarth och PAN Europe mot EFSA fann EU-
domstolen efter överklagande att handlingar som innehöll namn 
på experter som deltog i beslutsfattande vid EFSA skulle lämnas 
ut.49 EFSA hade anklagats för partiskhet på grund av dess bruk av 
experter med intressen inom lobbygrupper kopplade till industrin 
och EU-domstolen fann att utlämnande av information var nödvän-
digt för att ”garantera öppenhet i förfarandet för att anta en rätts-
akt som kan komma att få återverkningar på ekonomiska aktörers 
verksamhet”.50 Sökanden hade inkommit med en studie som visade 
att sådana kopplingar fanns, vilket enligt EU-domstolen innebar 
att behovet av överföringen ”inte alls begränsades till allmänna och 
abstrakta överväganden”.51 EU-domstolen betonade det demokra-
tiska värdet av öppenhet, som ansågs ”bidra till att öka myndighe-
tens legitimitet i mottagarnas ögon och till att öka deras förtroende 
för den nämnda myndigheten” och ”att ge myndigheten ett större 
ansvar”.52 I bedömningen av det andra steget, om det fanns anled-
ning att anta att utlämnandet kunde skada privatlivet eller integri-
teten hos de berörda individerna, fann EU-domstolen att så inte 
var fallet. I stället kunde sådant utlämnande i sig göra det möjligt 
att skingra misstankarna om partiskhet eller annars ge de eventuellt 
berörda experter tillfälle att bestrida sådana anklagelser.53

I Psara-målet från hösten 2018 godtog tribunalen dock Europa-
parlamentets beslut att vägra att utlämna handlingar till 29 euro-
peiska journalister som hade begärt utlämnande av handlingar om 
parlamentsledamöters bruk av resekostnadsersättningar, dagtrakta-
menten, m.m., på den grunden att de argument som framfördes till 
stöd för att utlämnandet var nödvändigt var alltför allmänt formule-
rade. De sökande hade angett att syftet med överföringen av person-
uppgifterna var att ”dels ge allmänheten möjlighet att kontrollera 
att parlamentsledamöterna använder sina ersättningar på ett korrekt 
sätt vid utövandet av sina uppdrag, dels säkerställa allmänhetens rätt 
till information och insyn”, vilket tribunalen ansåg vara ”överdrivet 

49 Mål C-615/13 P, ClientEarth och PAN Europe mot EFSA, EU:C:2015:489.
50 Ibid., p. 55.
51 Ibid., p. 83.
52 Ibid., p. 56.
53 Ibid., p. 6.
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brett och allmänt”, varför behovstestet inte ansågs uppfyllt.54 Tribu-
nalen gjorde därför ingen bedömning av om ett utlämnande kunde 
skada de berörda individernas privatliv och integritet.55

I sin praxis har EU-domstolen uttalat att en inskränkning av rät-
ten till offentlighet måste tolkas strikt, men också att man inte kan 
göra en generell och automatisk prioritering av öppenhet på bekost-
nad av rätten till skydd av personuppgifter.56 Såsom EU-domstolen 
tolkat regelverket tycks dock dataskydd i praktiken ha getts ett för-
steg, eller, som Oster uttryckt saken, ”within the scope of application 
of Article 8(b) of Regulation 45/2001, access to information trans-
forms from an intrinsic right into an instrumental right, because 
access to information now applies only under certain conditions”.57 
Enligt praxis krävs dessutom att sökanden kan visa behovet för över-
föring av persondata med en hög precisionsnivå i det enskilda fallet. 
Överväganden av generell eller abstrakt art är inte tillräckliga. Vidare 
kan, som påpekades av det europeiska dataskyddsombudet, EDPO, 
kravet om att visa ett behov som ett första steg förhindra utlämning 
av en handling, även om det inte finns någon faktisk risk för kränk-
ning av privatlivet i det specifika fallet.58 Denna praxis kan under-
gräva en grundläggande princip vad gäller tillgång till allmänna 
handlingar, som har erkänts av Europarådet, EU och i svensk lag: 
att den sökande inte måste uppge skälet eller skälen till att han/hon 
begär utlämnande av en handling.59 Detta är inte en undantagslös 

54 Målen T-639/15 mot T-666/15 och T-94/16, Psara med flera mot Europaparlamen-
tet, EU:T:2018:602, p. 73–74.

55 Ibid., p. 97.
56 Mål C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke och Eifert, EU:C:2010:662, 

p. 85 och mål C-615/13 P, ClientEarth och PAN Europe mot EFSA, EU:C:2015:489, 
p. 51 och 70. Se även mål C-73/07 Satakunnan Markkinapörssi och Satamedia, 
EU:C:2008:727, p. 56.

57 Jan Oster, Of Money, Poison and Secrets: Balancing Freedom of Information 
against Data Protection, European Data Protection Law Review (EDPL) 2, no. 2 
(2016): 272–277, s. 275.

58 EDPO ingrep på Bavarian Lagers sida när argumentet fördes fram, mål T-194/04 
Bavarian Lager mot kommissionen, EU:T:2007:334, p. 66–68. Se även två refe-
rensdokument upprättade av EDPO: ”Public access to documents and data protec-
tion”, juli 2005 och ”Public access to documents containing personal data after the 
Bavarian Lager ruling”, mars 2011, båda tillgängliga via http://www.edps.europa.
eu.

59 Artikel 4 Europarådets konvention om tillgång till allmänna handlingar, artikel 6 
(1) förordning 1049/2001 respektive 2 kap. 18 § tryckfrihetsförordningen.
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princip och den sökandes identitet kan vara relevant i bedömningen 
av om sekretessbehov föreligger. I EU-domstolens praxis åsidosätts 
principen att inte behöva uppge skäl innan en risk har identifierats.60

5.  Rätten till privatliv för befattningshavare och 
tillgång till allmänna handlingar i Sverige

Öppenhetsprincipen och rätten till tillgång till allmänna handlingar 
har traditionellt spelat en viktig roll i svensk rätt, något som delvis 
har sin grund i förvaltningsmyndigheternas fristående ställning och 
det därtill kopplande behovet av att kunna följa deras verksamhet. 
Öppenhetsprincipen och tillgången till allmänna handlingar har 
varit grundlagsskyddade i Sverige sedan 1766, med några kortare 
undantag, och har under seklen utvecklats till en central komponent 
i det svenska statsskicket.61

Å andra sidan har privatlivet traditionellt sett inte åtnjutit samma 
skyddsnivå enligt svensk lag.62 Som medlem i både Europarådet och 
EU är Sverige bundet av de regler som skyddar integriteten inom 
deras respektive jurisdiktioner. Enligt svensk lag har dock privat-
livets eget skyddsvärde traditionellt inte tillmäts ett särskilt starkt 
skydd. Integritet reglerades under lång tid negativt, genom straffrätt 
och skadeståndsrätt.63 År 2011 införlivades ett stycke i RF som ska-
pade ett ganska begränsat integritetsskydd:64

60 Även EU:s dataskyddsombudsman har uttalat kritik över denna tolkning, EDPO, 
”Public access to documents containing personal data after the Bavarian Lager 
ruling”, mars 2011, s. 4.

61 Se härom Hans-Gunnar Axberger, The Legal Heritage from 1766, in Bertil Wenn-
gren, Hans-Gunnar Axberger, Johan Hirschfeldt & Kristina Örtenhed (eds), Press 
Freedom 250 years. Freedom of the Press and Public Access to Offical Documents 
in Sweden and Finland – a Living Heritage from 1766, Swedish Parliament 2017, 
och Johan Hirschfeldt, ”Free access to public documents – a heritage from 1766”, i 
Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger Österdahl (red.), Transparency in the future 
– Swedish openness 250 years, Tallinn: Ragulka 2017, pp. 21.

62 Johanna Chamberlain & Jane Reichel, ”Swedish Understanding of Privacy as a 
Fundamental Right in a Comparative Perspective – Overview and Possibilities”, i 
Russel Weaver, Jane Reichel och Steven Friedland (red.), Comparative Perspectives 
on Privacy in an Internet Era, The Global Papers Series, Volume VII (USA: Caro-
lina Academic Press, 2018), s. 87 f.

63 Ibid., s. 89.
64 2 kap. 6 § 2 st. RF.
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”[…] var och en [är] gentemot det allmänna skyddad mot betydande 
intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och 
innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 
förhållanden.”

Dock var Sverige det första landet i världen att anta en nationell 
dataskyddslag, datalagen från 1973, vars tillämpningsområde var 
avgränsat till personregister som fördes med ADB.65 Den var i kraft 
fram till det att Sverige gick med i EU år 1995, när dataskyddsdirek-
tivet genomfördes genom personuppgiftslagen, PUL.66

Det relativt svaga skyddet för privatlivet står således i kontrast till 
skyddet för offentlighet och tillgång till allmänna handlingar, vilket 
regleras i kapitel 2 i tryckfrihetsförordningen (TF). I 2 kap. 1 § står:

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplys-
ning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta 
del av allmänna handlingar.”

I 2 kap. 2 § TF anges undantag från rätten till tillgång, med det 
särskilda kravet att ”en begränsning av rätten att ta del av all-
männa handlingar [noga ska anges] i en bestämmelse i en särskild 
lag eller […] i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till”. 
Sådana bestämmelser finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 
2009:400), där 25 av totalt 44 kapitel innehåller materiella grunder 
för sekretess.

Förhållandet mellan den svenska lagen om tillgång till allmänna 
handlingar och EU:s dataskyddslag var komplicerat redan innan 
Sveriges inträde i unionen.67 När Sverige gick med i EU år 1995 läm-
nade landet en förklaring om offentlighetsprincipen som bifogades 
anslutningsfördraget i vilken det stod att ”[o]ffentlighetsprincipen, 
särskilt rätten att ta del av allmänna handlingar, och grundlagsskyd-
det för meddelarfriheten, är och förblir grundläggande principer 
som utgör en del av Sveriges konstitutionella, politiska och kul-

65 Datalag, 1973:289.
66 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, respektive personuppgiftslagen (1998:204).

67 Se även Cecilia Magnusson Sjöbergs bidrag i denna bok, om andra komplikationer 
rörande automatiserat beslutsfattande och offentlighetsprincipen.
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turella arv”.68 I enlighet med det tidigare dataskyddsdirektivet och 
artikel 86 GDPR har Sverige antagit specifika bestämmelser för att 
säkerställa att TF förblir giltig.69 Enligt förarbetena till dataskydds-
lagen, som antogs för att genomföra GDPR, är syftet att tydliggöra 
tryckfrihetsförordningens företräde framför GDPR och bestämmel-
serna i den svenska lagen.70

Artikel 86 GDPR möjliggör således att en medlemsstat säkerstäl-
ler att personuppgifter i allmänna handlingar får utlämnas i enlighet 
med medlemsstatens lagar, i syfte att jämka allmänhetens rätt att få 
tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd av person-
uppgifter. Enligt 1 kap. 7 § 1 st. dataskyddslagen ska GDPR och 
dataskyddslagen inte tillämpas i den utsträckning det skulle strida 
mot TF eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).71 Vidare slås det i 
andra stycket fast att GDPR och dataskyddslagen har begränsad 
tillämplighet vid behandling av personuppgifter som sker för jour-
nalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt 
skapande.72 Sedan den 1 januari 2019 innehåller TF en delegations-
regel som möjliggör att i lag införa förbud mot offentliggörande 
av personuppgifter som avslöjar sådana känsliga personuppgifter 
som listas i artikel 9 GDPR, för det fall ”personuppgifterna ingår 
i en uppgiftssamling som har ordnats så att det är möjligt att söka 
efter eller sammanställa dessa, och det med hänsyn till verksamhe-
ten och de former under vilka uppgiftssamlingen hålls tillgänglig 
finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga 
integritet”.73 I propositionen föreslogs även att personuppgifter 
enligt artikel 10 GDPR (om lagöverträdelser m.m.), skulle omfattas 

68 Fördrag om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands 
och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning 94/C 241/07, p. 397, Förklaring 47: Förklaring av 
Sverige om offentlighetsprincipen och svarsförklaring av de nuvarande medlems-
staterna. Se även Inger Österdahl, Transparency versus secrecy in an international 
context: a Swedish dilemma, i Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger Österdahl 
(red.), Information and Law in Transition: Freedom of Speech, the Internet, Privacy 
and Democracy in the 21st Century, Stockholm: Liber, p. 74.

69 Se beaktandesats 72 i preambeln till dataskyddsdirektivet och 7 § PUL respektive 
1 kap. 7 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning (dataskyddslagen).

70 Prop. 2017/18:105, s. 87.
71 Tidigare 7–8 §§ PUL.
72 Jfr art. 85 GDPR.
73 1 kap. 13 § TF.
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av delegationsregeln, men riksdagen avslog propositionen i denna 
del.74 Någon sådan lagstiftning hade ännu sommaren 2019 inte 
antagits, men om så sker kan GDPR kan komma vara tillämpas 
fullt ut inom det delegerade området.

1 kap. 7 § dataskyddslagen innebär således att grunder för att 
neka utlämnande av allmänna handlingar som innehåller person-
uppgifter måste stå att finna i OSL. 21 kap. 7 § OSL innehåller en 
sekretessgrund för information som omfattar personuppgifter när 
det finns risk att uppgifterna, efter att handlingen har utlämnats, 
kommer att behandlas i strid med GDPR, dataskyddslagen eller 6 § 
etikprövningslagen.75

Som bekant förutsätter GDPR att all behandling av personupp-
gifter görs utifrån en laglig grund och med iakttagande av allmänna 
dataskyddsprinciper.76 I svensk rätt har vidare införts vissa specifika 
användningsbegränsningar. 4 kap. 1 § dataskyddslagen innehåller en 
generell användningsbegränsning för behandling av personuppgifter 
i arkiverade handlingar: personuppgifter som behandlas enbart för 
arkivändamål av allmänt intresse får användas för att vidta åtgär-
der i fråga om den registrerade endast om det finns synnerliga skäl 
med hänsyn till den registrerades vitala intressen.77 Användnings-
begränsningen gäller dock inte offentliga myndigheter och deras 
möjlighet att behandla uppgifter i allmänna handlingar. Detsamma 
gäller andra organ, i den utsträckning OSL gäller i deras verksam-
het.78 Motsvarande användningsbegränsning finns även för person-
uppgifter som behandlas enbart för statistiska ändamål respektive 
forskningsändamål, men här saknas undantaget som möjliggör för 
myndigheter att behandla personuppgifter i allmänna handlingar.79 
I den svenska förordningen med kompletterande besätmmelser till 
GDPR (kompletterings förordningen) ges vidare en specifik grund 
för andra än myndigheter att behandla personuppgifter som rör 

74 Prop. 2017/18:49, s. 10 och 146 ff., 2017/18:KU16, s. 5 och 40 samt rskr. 
2017/18:336.

75 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Vad gäller 
21 kap. 7 § OSL, se i Cecilia Magnusson Sjöberg, Digital informationshantering i 
offentlig verksamhet, i Cecilia Magnusson Sjöberg (red.) Rättsinformatik. Juridi-
ken i det digitala informationssamhället, 3 u., Studentlitteratur, 2018, s. 337 f.

76 Artikel 6 och 5 GDPR.
77 Tidigare 9 § 4 st. PUL.
78 4 kap. 1 § st. 2 och 3 dataskyddslagen.
79 4 kap. 2 och 3 §§ dataskyddslagen. Tidigare 9 § 4 st. PUL.
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lagöver trädelser: dessa får endast behandlas i syfte att fastställa rätts-
liga anspråk eller att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lag.80 Data-
inspektionen har getts möjlighet att via föreskrifter eller i enskilda 
fall besluta om undantag.81 Etikprövningslagen kräver vidare att 
forskare ansöker om etiktillstånd innan känsliga personuppgifter 
och uppgifter om lagöverträdelser, m.m., behandlas inom ramen 
för ett forskningsprojekt.82 En befarad behandling av personupp-
gifter i strid med dessa regler skulle därmed kunna utgöra en grund 
vägra utlämnande av en allmän handling, enligt 21 kap. 7 § OSL. 
Det kan diskuteras i vad mån artikel 86 GDPR och möjligheten att 
jämka intresset av dataskydd mot intresset av offentlighet ska vägas 
in i bedömningen. Vad gäller kravet på etikprövning vid behandling 
känsliga personuppgifter i forskning har Centrala etikprövnings-
nämnden, vid tillämpning av tidigare lagstiftning, inte funnit att det 
funnits något utrymme att väga in sådana aspekter.83 Det kan noteras 
av 21 kap. 7 § OSL inte hänvisar till kompletteringsförordningen, 
varför sekretess till följd av ett befarat brott mot dess regler enbart 
kan bli aktuell om behandlingen även strider mot dataskyddslagen 
eller GDPR. Lagstiftningen på området kan sammanfattningsvis 
karaktäriseras som såväl komplex som svåröverskådlig.84

21 kap. 7 § OSL ger således en potentiellt vidsträckt möjlighet 
att sekretessbelägga uppgifter i allmänna handlingar.85 I en utred-
ning från 2001 noterades att allt fler mål i förvaltningsdomstolarna 
rörde den då gällande sekretessgrunden, samt att tillämpningen 

80 Tidigare 21 § PUL.
81 5 och 6 §§ förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning (kompletteringsförordningen).
82 3 och 6 §§ etikprövningslagen.
83 Centrala etikprövningsnämndens beslut den 15 juni 2016 i ärenden Dnr O 

14-2015 samt den i 25 januari 2016 i ärende Dnr O 30-2015. Se härom Vilhelm 
Persson, Grundlagsstridigt krav på etikprövning, FT 2015, s. 603–627. Kammar-
rätten i Stockholm har dock funnit att även ett utlämnade av personuppgifter till 
journaliststudenter innefattade att uppgifterna skulle användas för journalistiska 
ändamål, vilket medförde att studenternas tilltänkta behandling var undantagen 
från PUL:s tillämpning, dom 2005-06-02 i mål 2546-05 och Lars Lundgren, Kar-
novs kommentar till OSL, hämtat den 14 augusti 2019.

84 Se SOU 2001:3, s. 214 och Carl Fredrik Bergström & Mikael Ruotsi, Grund-
lag i gungning? En ESO-rapport om EU och den svenska offentlighetsprincipen, 
2018:1, s. 129.

85 Carl Fredrik Bergström & Mikael Ruotsi, Grundlag i gungning? En ESO-rapport 
om EU och den svenska offentlighetsprincipen, 2018:1, s. 128.
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av den sekretessbestämmelsen var restriktiv från ett offentlighets-
perspektiv.86 I senare praxis har Högsta förvaltningsdomstolen inta-
git en relativt generös hållning, vad gäller massbegäranden om data 
från offentliga register.87 Det kan dock inte uteslutas att rättsläget har 
ändrats något genom GDPR:s och dataskyddslagens ikraftträdande 
och genom upphävandet av den tidigare så kallade missbruksregeln 
i 5 a § PUL. Såvitt är känt har sekretessgrunden i 21 kap. 7 § OSL 
överhuvudtaget aldrig aktualiserats i förhållande till behandling av 
personuppgifter som rör enskilda befattningshavare, där allmänhe-
tens intresse av insyn traditionellt har ansetts vara högt.88

OSL innehåller även vissa andra möjligheter att hemlighålla 
anställda befattningshavares uppgifter, på mer specifika grunder. 
Sekretess för personaladministrativ information avseende anställda 
vid myndigheter regleras i kap. 39 OSL, exempelvis information om 
psykologiska undersökningar, hälsa osv. Mindre känslig informa-
tion, som t.ex. anställdas hemadresser och privata telefonnummer, 
kan hållas hemlig om det är behövligt i det enskilda fallet. Annan 
information, exempelvis vad gäller lön, pensionsavsättningar eller 
semesterdagar, är alltså offentlig. Information om anställda vid myn-
digheter där det finns risk om hot och våld från allmänheten, t.ex. 
polisen, fängelserna, socialtjänsten, osv. får sekretessbeläggas i större 
omfattning.89 Vad gäller annan personlig information om befatt-
ningshavaren, exempelvis deras uppfattning i vissa frågor, saknas i 
princip utrymme att sekretessbelägga. Detta gäller även information 
rörande andra än befattningshavare, såsom privatpersoner som del-
tar i den offentliga verksamheten som experter eller liknande. Det 
finns dock ett fåtal undantag för enskilda som anmäler om känsliga 
frågor till myndigheter, t.ex. vid anmälan om barnmisshandel till 
socialtjänsten.90

Nedan ska två mål från Högsta förvaltningsdomstolen diskuteras, 
vilka båda belyser hur domstolen ser på befattningshavares rätt till 
privatliv i förhållande till offentlighetsprincipen. I det första målet 

86 SOU 2001:3, s. 213 ff.
87 RÅ 2001 ref. 35, RÅ 2001 ref. 68 och RÅ 2002 ref. 54. I samtliga tre mål fann 

Högsta förvaltningsdomstolen att sekretessregeln inte hindrade utlämnande av de 
allmänna handlingar som fanns i offentliga registren.

88 Om intresset av insyn i tjänstemäns verksamhet, se Hans-Gunnar Axberger, Ytt-
rande frihetsgrundlagarna, 4 uppl., Norstedts Juridik, 2019, s. 257.

89 10 § offentlighets- och sekretessförordning, 2009:641.
90 26 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen.
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tydliggjordes den svenska utgångspunkten att det krävs en uttryck-
lig sekretessgrund i OSL för att hindra ett utlämnande, oavsett 
eventuellt motstående individuella rättigheter eller internationella 
åtaganden. Detta visades i ett mål som avgjordes av Högsta förvalt-
ningsdomstolen, RÅ 2006 ref. 87. En person begärde ut handlingar 
som innefattade både formulär och resultat i ett personlighetstest 
som utfördes av sökande till högre tjänster vid Riksrevisionen. Vid 
den tiden medgav OSL inte sekretess för informationen såvitt avsåg 
arbetssökande till en tjänst vid en myndighet, utan bara för anställda. 
Riksrevisionen menade att handlingarna innehöll känsliga person-
uppgifter och vägrade att lämna ut dem, på den grunden att det vore 
en överträdelse av artikel 8 EKMR. Högsta förvaltningsdomstolen 
slog fast att EKMR inte omnämndes i OSL och att det inte fanns 
någon bestämmelse i svensk lag som förhindrade att myndigheten 
lämnade ut handlingar som innehöll testresultat.91 Formulären 
kunde möjligen skyddas med grund i att de var affärshemligheter för 
det privata företag som hade utfört testerna på Riksrevisionens väg-
nar och domstolen återförvisade denna fråga till Riksrevisionen för 
en förnyad bedömning. Någon prövning om utlämnandet kunde 
stå i strid med EU:s dataskyddsregler gjordes inte. Det kan noteras 
att arbetssökande numera omfattas av sekretessregler för tester av 
den typ som målet gällde.92

I ett annat, mer aktuellt mål gjorde Högsta förvaltningsdomstolen 
en extensiv tolkning av svensk lag, i syfte att bredda tillgången till 
allmänna handlingar i en situation där identiteten hos den aktuella 
beslutsfattaren, en parkeringsvakt, inte kunde hållas hemlig. I HFD 
2015 ref. 57 var frågan huruvida en bilägare som hade fått en par-
keringsanmärkning hade rätt att få veta namnet på den person som 
hade gjort anmärkningen. Umeå Parkerings AB, ett bolag helägt 
av kommunen, vägrade att lämna ut informationen med hänvis-
ning till personaladministrativ sekretess, de särskilda förhållanden 
som råder för parkeringsvakter och att parkeringsvaktens namn inte 
behövdes för att överklaga beslutet. Kammarrätten avslog överkla-
gandet och menade att det fanns rimliga skäl att anta att parkerings-
vakten i fråga kunde utsättas för hot eller annan allvarlig skada om 
informationen lämnades ut. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde 

91 Se även Iain Cameron, Normkonflikter och EKMR, SvJT 2007, s. 851–861 f., 
s. 855.

92 39 kap. 5 a § OSL.
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en annan bedömning. För det första ansåg domstolen att frågan om 
beslutsfattarens identitet inte omfattades av personaladministrativ 
sekretess. Domstolen betonade sedan vikten av att offentligrättsliga 
beslut inte fattas av anonyma personer. Dock föll inte det privata 
företaget, trots att det var helägt av en kommun, inom ramen för 
den svenska lag som kräver att beslutsfattaren identifieras. Högsta 
förvaltningsdomstolen ansåg att denna lag ändå borde tillämpas.

”Ett grundläggande krav vid myndigheters beslutsfattande är att den 
ansvarige beslutsfattaren inte är anonym. […] Umeå Parkerings AB 
är ett kommunalt bolag och omfattas således inte av myndighetsför-
ordningens eller kommunallagens krav. En parkeringsvakts beslut 
om parkeringsanmärkning vilar dock på offentligrättslig grund och 
utgör myndighetsutövning. Samma krav bör alltså ställas på sådana 
beslut som på myndighetsbeslut.”

Informationen om vem som hade fattat beslut om en parkeringsan-
märkning skulle således utlämnas. Frågan om att skydda integritet 
eller personuppgifter i enlighet med endera EKMR eller EU-lagstift-
ning tycks inte ha aktualiserats.

6.  Komparativ analys: är en 
gemensam hållning möjlig?

Den första frågan som ställdes i denna artikel gällde vad allmänheten 
har rätt att veta i förhållande till allmänna handlingar som innehåller 
offentliga befattningshavares personuppgifter. De tidigare avsnitten 
har visat att Europarådet, EU och Sverige alla har identifierat värdet 
av objektivitet och opartiskhet i den allmänna förvaltningen, inte-
gritet och öppenhet, men att detta yttrar sig på olika sätt. Alla tre 
medger att öppenhet och tillgång till allmänna handlingar spelar en 
viktig roll i att kasta ljus över detaljer i de offentliga institutionernas 
interna arbete och för att identifiera eventuella intressekonflikter hos 
befattningshavare, men avvägningen mellan befattningshavares rätt 
till privatliv och allmänhetens rätt till tillgång har gjorts på olika 
sätt. Sverige har traditionellt sett värnat om en stark rätt till insyn 
och tillgång till allmänna handlingar, medan integritetsskydd för 
befattningshavare inte har prioriterats. Sverige has gjort en extensiv 
tolkning av artikel 86 GDPR genom att lyfta bort skyddet av per-
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sonuppgifter som finns i allmänna handlingar från GDPR:s tillämp-
ningsområde och behandla det som en sekretessgrund i OSL.93 Per-
sonuppgifter om befattningshavare kan således hållas hemliga om 
de omfattas av en uttrycklig grund i OSL, antingen grunden att 
personuppgifterna kan komma att behandlas i strid med GDPR, 
kompletteringsförordningen eller etikprövningslagen, eller annars 
för att skydda vissa kategorier av personaladministrativ information 
om anställda. Såvitt är känt har den första grunden aldrig använts 
för att skydda befattningshavares personuppgifter som förekommer 
i handlingar kopplade till offentlig maktutövning, eftersom allmän-
hetens intresse i behandlingen har ansetts väga tyngre.

Det omvända kan sägas om EU, där tillgång till EU-institutio-
nernas handlingar som innehåller personuppgifter om befattnings-
havare eller andra som är inblandade i beslutsfattandeprocesser 
endast kan ges om den sökande kan visa på ett konkret sätt i det 
enskilda fallet att överföring av personuppgifter är behövlig för att 
uppfylla ett legitimt syfte. Först härefter är institutionen skyldig att 
kunna motivera varför en handling inte kan lämnas ur, nämligen 
att beslutsfattarens integritet hotas.94 Detta betyder att utlämning 
av en handling kan hindras, även om det inte finns någon risk för 
integritetsintrång i det enskilda fallet.

Varken Sverige eller EU genomför avvägningen i linje med den 
praxis som Europadomstolen har utvecklat under senare år, där en 
prövning av befattningshavares intresse av privatliv görs mot intres-
set av öppenhet i varje enskilt fall. Europadomstolen har därvid 
anfört att ”it would be fatal for freedom of expression in the sphere 
of politics if public figures could censor the press and public debate 
in the name of their personality rights, alleging that their opinions 
on public matters are related to their person and therefore constitute 
private data which cannot be disclosed without consent”.95 Svaret på 
frågan om vad allmänheten har rätt att veta varierar alltså beroende 
på vilken rättsordning som är tillämplig.96

93 1 kap. 7 § i svenska dataskyddslagen och 21 kap. 7 § OSL.
94 Artikel 4(1)(b) i förordningen 1049/2001 och artikel 9.1 i förordningen 2018/1725.
95 Társaság mot Ungern, p. 37. En annan sak är att Europadomstolens praxis bygger 

på långtgående tolkningar av EKRM, vilket i längden leder till en oförutsägbar och 
ryckig rättsutveckling. Se härom Hans-Gunnar Axberger, Att skapa en mänsklig 
rättighet. Analys av en dom i Europadomstolen, eddy.se 2018, s. 94.

96 Även inom doktrinen intar olika författare olika positioner; Kirsty Hughes kriti-
serar Europadomstolen för att ha utvidgat begreppet ”public figure” alltför långt 
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Nästa fråga är således om det är möjligt att upprätthålla dessa 
skillnader inom det europeiska samarbetet och dess sammanflätade 
processer för lagstiftning, administrativ regelgivning och handlägg-
ning av enskilda ärenden. Om allmänheten definieras som unions-
medborgare med rösträtt på både nationell och EU-nivå, vilka har 
ett legitimt intresse av att utkräva ansvar av offentliga organ verk-
samma inom båda nivåer av samarbetet, är det då rimligt att allmän-
heten har olika tillgång till de olika nivåerna? Svaret på denna fråga 
måste enligt min uppfattning – åtminstone än så länge – besvaras 
jakande. Positionerna är alltför åtskilda för att kunna jämkas sam-
man till en gemensam hållning och ingen är beredd att ge sig. Ur ett 
svenskt perspektiv är kravet för att få tillgång till EU-institutionernas 
handlingar som innehåller personuppgifter, att sökanden måste visa 
att en överföring av personuppgifterna är nödvändig innan frågan 
om integritetsintrång överhuvudtaget beaktas, svårt att acceptera. Å 
andra sidan skulle EU kunna se det som problematiskt att Sverige 
har tydliggjort att TF ska ha företräde i frågan om tillgång till all-
männa handlingar innehållande personuppgifter. Att riksdagen inte 
ens är beredd att låta frågan om behandling av personuppgifter om 
lagöverträdelser i potentiellt integritetskränkande register regleras i 
lag istället för grundlag säger något om hur låsta positionerna är.97

Slutsatsen går dock stick i stäv med ett av främsta syftena med 
2016 års dataskyddsreform, att minska de skillnader som uppkom-
mit i medlemsstaternas genomförande av dataskyddsdirektivet.98 
Redan vid förhandlingarna om GDPR visade sig detta vara en svår 
uppgift. GDPR innehåller ett så stort antal områden där medlems-
staterna har tilldelats utrymme att göra avsteg från huvudreglerna 

från dess ursprung rörande politiker, varför rätten till privatliv har blivit alltför 
begränsad, se The Public Figure Doctrine and the Right to Privacy, Cambridge 
Law Journal, 78 (1). March 2019, pp. 70–99, doi: 10.1017/S000819731900028X, 
s. 98, Jan Oster kritiserad EU-domstolen för att inte leva upp till Europadomstolens 
praxis avseende artikel 8 och 10 EKMR, Of Money, Poison and Secrets: Balancing 
Freedom of Information against Data Protection, European Data Protection Law 
Review (EDPL) 2, no. 2 (2016): 272–277, s. 276 och Thomas Bull menar att 
offentliga tjänstemän inte kan ha anspråk på personlig integritet när de agerar i 
deras professionella roll, Personlig integritet för det offentliga, Festskrift till Claes 
Sandgren, publicerad i Fundamentala fragment, Iustus förlag, 2013, s. 293–308, 
s. 300 f.

97 Se 2017/18:KU16, s. 5 och 40 samt avsnitt 5.
98 Beaktandesats 9 och 13 i preambeln GDPR.
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som anges i förordningen att den tycks vara en förordning mer till 
namnet än till formen.

Detta betyder inte att EU-lagstiftaren har gett upp tanken på en 
heltäckande och konsekvent dataskyddslagstiftning för den offent-
liga sektorn inom europeiska samarbetet. Förordning 2018/1725, 
som reglerar dataskyddet för EU:s institutioner, slår i preambeln 
fast att dataskyddsregler för EU:s institutioner och den offentliga 
sektorn i medlemsstaterna ska tolkas konsekvent:99

”För att främja en konsekvent strategi för skyddet av personuppgifter 
i hela unionen och för det fria flödet av personuppgifter inom unio-
nen är det viktigt att så långt som möjligt anpassa de regler om skydd 
av personuppgifter som gäller för unionens institutioner, organ och 
byråer till de regler om skydd för personuppgifter som har antagits 
för den offentliga sektorn i medlemsstaterna. När en bestämmelse 
i denna förordning följer samma principer som en bestämmelse i 
(GDPR) bör dessa båda bestämmelser, enligt rättspraxis från Euro-
peiska unionens domstol, tolkas enhetligt.”

En homogen tolkning av de dataskyddsregler som gäller för EU:s 
institutioner och för den offentliga sektorn i medlemsstaterna ska 
således eftersträvas, närhelst de följer samma principer. För att moti-
vera en fortsatt åtskillnad i tillämpning av reglerna för dataskydd och 
tillgång till handlingar i samarbetets olika delar, bör därför artikel 
86 GDPR tolkas så att frågan om offentlighet och tillgång till hand-
lingar faller utanför området där de två förordningarna följer samma 
principer.

För att undvika en öppen konflikt inom det europeiska samarbe-
tet tycks det bästa man kan hoppas på i detta läge vara en försiktig 
och stegvis utveckling, där olika positioner kan närma sig varan-
dra över tid. Det är tydligt att en sådan process pågår. Sverige har 
gradvis förstärkt integritetsskyddet och skyddet för personuppgifter, 
medan EU gradvis har förstärkt rätten till offentlighet. En stegvis 
strategi för utvecklandet av gemensamma konstitutionella ideal vore 
att föredra framför ett strikt åberopande av företräde för den egna 
positionen. Komparativa undersökningar har här en given plats.100 

99 Beaktandesats 5 i preambeln förordning 2018/1725. Texten har förkortats något.
100 Jämför Armin von Bogdandy, European Law Beyond ’Ever Closer Union’ Reposi-

tioning the Concept, its Thrust and the ECJ’s Comparative Methodology, Euro-
pean Law Journal, vol 22, No 4, July 2016, s. 519–538.
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I längden är det dock svårt att upprätthålla alltför olika tillgång till 
allmänna handlingar inom ett samarbete där tjänstemän och andra 
beslutsfattare rör sig i det närmast sömlöst mellan europeiska och 
nationella beslutsprocesser. Ovan konstaterades att svaret på frågan 
om vad allmänheten har rätt att veta varierar beroende på vilken 
rättsordning som är tillämplig. En grundläggande förutsättning är 
då att det faktiskt går att särskilja tillämpningsområdet för de ingå-
ende rättsordningarna.




