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Sammanfattning 

Sverige har en långtgående tradition av offentlighet inom förvaltningen, och 

offentlighetsprincipen är av stor vikt i det svenska rättssamhället. EU däremot har precis som 

de flesta övriga EU-medlemsstater en tradition av att sekretessbelägga handlingar i stor 

utsträckning. På grund av EU-rättens företräde ska sedan Sveriges anslutning till EU 

unionsrätten tillämpas i enlighet med, eller framför, svensk rätt. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka om och i så fall hur den svenska offentlighetsprincipen, och särskilt 

handlingsoffentligheten, har inskränkts, begränsats eller åsidosatts till följd av Sveriges 

medlemskap i EU. Uppsatsen frågeställning är huruvida de restriktiva EU-reglerna för 

offentlighet och sekretess kan riskera att inskränka och begränsa de svenska reglerna för 

offentlighet hos landets statliga myndigheter. Till frågeställningen hör också frågan om vad 

det skulle innebära för den svenska offentlighetsprincipen om en EU-rättslig 

offentlighetsprincip stadgades som allmän rättsprincip, och därmed blev primärrätt. Uppsatsen 

undersöker även hur den svenska offentlighetsprincipens framtid ser ut. 

I uppsatsen konstateras att det föreligger många betydande skillnader mellan den EU-rättsliga 

och den svenska regleringen för offentlighet och sekretess, men att EU ändå är på väg mot en 

mer öppen förvaltning. Det är tydligt att en offentlighetsprincip håller på att utvecklas inom 

unionen. Dock konstateras även att en sådan EU-rättslig offentlighetsprincip kanske inte 

enbart vore positivt för den svenska offentlighetsprincipen. EU:s allmänna rättsprinciper 

utvecklas mot bakgrund av medlemsstaternas rättstraditioner, och är således förankrade i 

dessa. Då de flesta av EU:s medlemsstater, förutom Sverige, har traditioner av sekretess i 

förvaltningen finns en risk att en EU-rättslig offentlighetsprincip blir mer restriktiv än den 

svenska, och därmed riskerar att ”slå ut” delar av de svenska reglerna för offentlighet. 

Genom en analys av en rad olika rättsfall från kammarrätten kan konstateras att 

sekretessbestämmelserna i EU:s luftfartsolycksförordning har inskränkt och åsidosatt den 

svenska handlingsoffentligheten vid Transportstyrelsens och Statens Haverikommissions 

beslut om utlämnande av handlingar. En sådan inskränkning är dock endast tillåten om 

myndigheten i fråga först tillämpar reglerna i 30 kap. 24 § OSL, vilka tillåter att en sådan 

inskränkning görs. 

Nyligen infördes en ny bestämmelse om utrikessekretess i OSL som särskilt reglerar Sveriges 

avtal med EU. Den nya bestämmelsen gör det möjligt för svenska myndigheter att frångå TF:s 

krav på att undantag från offentlighet måste stadgas i en specifik bestämmelse i OSL. Genom 

den nya bestämmelsen kan varje EU-rättslig sekretessbestämmelse åberopas av svenska 

myndigheter, utan att en sådan bestämmelse först införts i OSL. På så vis riskerar 

handlingsoffentligheten att inskränkas ytterligare i framtiden. Om så blir fallet återstår att se. 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Sweden is a country that has a far-reaching tradition of transparency within the public 

administration, and the principle of transparency is a very important principle in the Swedish 

legal system. EU on the other hand has, like most of the EU member states, a tradition that 

implies classifying documents to a large extent. Because of the fact that EU law is supposed 

to be superior to national law, Sweden must, since the joining of the union, make sure that the 

EU laws are applied in line with, or before, national laws. The aim of this paper is to 

investigate if, and in that case how, the Swedish principle of transparency, and especially the 

principle of public access to official records, has been restricted, limited or overridden as a 

result of the Swedish EU membership. The questions the paper tries to answer are whether the 

restrictive EU rules regarding publicity and secrecy risks to restrict and limit the Swedish 

rules of publicity and secrecy at the state’s public authorities, and also what it would mean for 

the Swedish principle of transparency if a principle of transparency would appear within the 

EU, and be enacted as a general legal principle, and therefore be enacted as a primary source 

of law. The paper also investigates what the future intend to look like for the Swedish 

principle of transparency. 

During the paper it is established that there are many important differences between the EU 

and the Swedish legal rules for publicity and secrecy, but also that EU is on its way to a more 

open administration within the institutions. It is clear that a principle of transparency is about 

to evolve within the union. It is further established that a principle like that could actually risk 

being negative for the Swedish principle of transparency. The EU general principles of law 

are developed in the light of the legal traditions in the member states, and because of the fact 

that a majority of the member states of EU, except for Sweden, has traditions of a large 

amount of secrecy within the public administration, there is a risk that an EU principle of 

transparency becomes more restrictive than the Swedish one, and therefore risks to limit some 

of the Swedish rules on publicity.   

By an analysis of a number of legal cases from the Swedish kammarrätten it is established 

that the rules on secrecy in the EU regulation on the investigation and prevention of accidents 

and incidents in civil aviation has restricted and omitted the Swedish principle of public 

access to official records in Transportstyrelsens and Statens Haverikommissions decisions 

whether to release public records or not. However, such a restriction is only permitted if the 

authority in question first applies the rules in 30 kap. 24 § OSL, which allows for such a 

restriction.   

Recently, a new paragraph regarding secrecy for foreign affairs was adopted in the Swedish 

OSL. The new paragraph regulates in particular the Swedish arrangements with EU. This new 

paragraph makes it possible for Swedish authorities to deviate from the demands in the 

Swedish freedom of the press act which states that rules allowing exceptions from publicity 

must be stated in a specific paragraph in OSL. The new paragraph makes it possible for 

Swedish authorities to refer to any EU rule on secrecy, in any legal document, even though 

such a rule has not been stated specifically in the OSL. Because of this, the Swedish principle 

of public access to official records risks to be further limited in the future. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige är sedan 1995 medlem i EU. EU skapar ett eget, unikt rättssystem med egna 

rättskällor som varje medlemsstat måste rätta sig efter. Medlemsstaterna måste ta EU-rätten i 

beaktande och i många fall även ge den företräde framför sina nationella rättskällor.
1
 EU har 

på så vis i många avseenden en stor inverkan på medlemsstaternas rättssystem och rättskällor. 

 

I det svenska rättssystemet är offentlighet av stor vikt. En rättsprincip som sedan lång tid 

tillbaka är grundläggande för Sveriges rättsordning och som finns stadgad i grundlagen är 

offentlighetsprincipen. Principen stadgas i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) och 

innebär att varje svensk medborgare ska ha fri tillgång till allmänna handlingar, och att de på 

så vis ska ha rätt till insyn i myndigheternas arbete och verksamhet. En sådan hög grad av 

offentlighet som råder i Sverige är ovanlig i de flesta andra europeiska länder och Sverige är i 

jämförelse med många andra av EU:s medlemsstater unikt för sin omfattande 

offentlighetsreglering.
2 

 

Vid EU:s institutioner har traditionellt sett inte lika stort fokus lagts vid offentlighet som vid 

de svenska myndigheterna, och EU:s arbete har av tradition präglats av sekretess snarare än 

offentlighet.
3 

På senare tid har EU visserligen börjat gå mot en mer öppen förvaltning, men 

EU:s reglering för offentlighet och sekretess skiljer sig fortfarande avsevärt från den svenska 

genom att den är mer restriktiv, och genom att sekretess fortfarande går att hävda i betydligt 

högre grad än vad som är möjligt enligt den svenska regleringen. Det är omstritt huruvida en 

EU-rättslig offentlighetsprincip ännu existerar och går att hänföra till EU:s allmänna 

rättsprinciper, men en utveckling mot en sådan princip pågår ständigt, med Sverige som en 

betydande pådrivare.
4
 En risk är dock att en sådan eventuell offentlighetsprincip inte alls 

kommer att vara lika omfattande som den svenska offentlighetsprincipen. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Då EU:s medlemsstater måste anpassa sina nationella rättssystem till det EU-rättsliga, kräver 

det att medlemsstaterna i vissa avseenden tvingas frångå sina egna rättsliga principer och 

regleringar för att ge företräde åt de EU-rättsliga sådana. Eftersom EU:s offentlighetsreglering 

är förhållandevis restriktivt om man jämför den mot den svenska offentlighetsprincipen, har 

frågan uppstått huruvida det finns en risk att den svenska offentlighetsprincipen riskerar att 

                                                           
1
 Det här fastställdes för första gången i EU-domstolens mål 6/64, Costa mot E.N.E.L. Rättsfallet och principen 

om EU-rättens företräde kommer att redogöras för mer ingående senare i uppsatsen. 
2
 U. Bernitz, Europarättens grunder, s. 120. 

3
 A. Östlund och J. Hallberg, Konsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning 

begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar, FT 2013, s. 459. 
4
 J. Hettne och I. Otken Eriksson, EU-rättslig metod -Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 63. 
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påverkas negativt genom att inskränkas, begränsas eller helt och hållet åsidosättas av den mer 

begränsade EU-rättsliga offentlighets- och sekretessregleringen.
5
 Då offentlighetsprincipen 

utgör en så pass viktig del av den svenska rättstraditionen, finns det anledning att undersöka 

om och i så fall hur den påverkats av att den EU-rättsliga regleringen, som kanske inte alls 

matchar alla de svenska bestämmelserna för offentlighet och sekretess, numera ska tillämpas 

av svenska myndigheter framför svensk lag. Syftet med den här uppsatsen är därför att 

undersöka om och i så fall hur den svenska offentlighetsprincipen begränsats vid de svenska 

förvaltningsmyndigheternas utlämnande av allmänna handlingar i och med Sveriges 

medlemskap i EU, till följd av den mer begränsade offentlighetsregleringen inom EU. Syftet 

är även att undersöka om den svenska regleringen för offentlighet och sekretess har fått stå 

tillbaka för att ge företräde åt EU-rättsliga regler, och om det i så fall inneburit att svenska 

förvaltningsmyndigheter åsidosatt den svenska offentlighetsprincipen vid utlämnande av 

allmänna handlingar. Syftet med uppsatsen är också att undersöka vad det skulle innebära för 

den svenska offentlighetsprincipen, om en EU-rättslig offentlighetsprincip skulle utvecklas 

och kunna hänföras till de EU-rättsliga allmänna rättsprinciperna, och på så vis höra till EU:s 

primärrätt. De frågor uppsatsen avser att besvara är: Har den svenska offentlighetsregleringen 

inskränkts, begränsats eller åsidosatts av den mer restriktiva EU-rättsliga offentlighets- och 

sekretessregleringen? Har svenska myndigheter satt EU-rättsliga sekretessregler framför de 

svenska vid konflikter mellan de två regelverken? Vad skulle det innebära för den svenska 

offentlighetsprincipen om en EU-rättslig offentlighetsprincip skulle komma att utgöra en EU-

rättslig allmän rättsprincip? Slutligen; hur ser den svenska offentlighetsprincipens framtid ut? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer enbart att beröra den del av offentlighetsprincipen som reglerar 

handlingsoffentligheten. Således kommer inte förhandlingsoffentligheten, yttrande- och 

informationsfriheten eller meddelarfriheten att beröras. Handlingsoffentligheten berör 

samtliga av Sveriges statliga myndigheter, men av tids- och utrymmesskäl kommer 

majoriteten av dessa myndigheter att avgränsas bort. 

Inom EU finns flera rättsakter som reglerar sekretess för olika typer av handlingar på flera 

olika områden. Det är på grund av bristande tid och utrymme inte möjligt att se över och 

undersöka samtliga av dessa, varför de allra flesta av EU:s sekretessregler har avgränsats bort 

i undersökningen av huruvida EU-rättsliga sekretessregler begränsat handlingsoffentligheten 

vid svenska myndigheter. Dessutom kommer inte de bestämmelser som inte reglerar sekretess 

i de EU-rättsakter som granskas i uppsatsen att tas i beaktande. 

Det hade kunnat vara intressant att undersöka EU:s påverkan på fler av medlemsstaternas 

regleringar för offentlighet och sekretess än vad som gjorts i uppsatsen, men på grund av att 

varken tid eller utrymme räckt till har utöver Sverige övriga EU-medlemsstater lämnats 

utanför i den mån sådan information inte varit nödvändig för att besvara frågeställningen. 

Ytterligare en intressant aspekt av uppsatsen hade kunnat vara att undersöka mer djupgående 

                                                           
5
 U. Bernitz, s. 124. 
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hur Sverige arbetat för och påverkat öppenheten inom EU, men på grund av tids- och 

utrymmesskäl kommer en sådan frågeställning att lämnas utanför den här uppsatsen. 

 

1.4  Disposition 

Efter inledningskapitlet (kapitel 1) följer först en beskrivning av den svenska regleringen för 

offentlighet och sekretess (kapitel 2), varpå en redogörelse för den EU-rättsliga regleringen 

för offentlighet och sekretess kommer att följa (kapitel 3). Därefter kommer en jämförelse 

göras mellan de båda regleringarna, där de mest betydande skillnaderna kommer att diskuteras 

(kapitel 4). Sedan kommer en undersökning genomföras av vad det skulle innebära för den 

svenska offentlighetsprincipen om en EU-rättslig offentlighetsprincip tillkom till EU:s 

allmänna rättsprinciper (kapitel 5). I nästföljande kapitel kommer det att undersökas om den 

svenska offentlighetsprincipen inskränkts till följd av Sveriges EU-medlemskap (kapitel 6). 

Därefter kommer offentlighetsprincipens framtid att diskuteras (kapitel 7). Slutligen kommer 

redogöras för en avslutande kommentar där svaren på frågeställningen kommer att samlas 

(kapitel 8). 

 

1.5 Metod och material 

I uppsatsen har den rättsvetenskapliga metoden använts, med vissa komparativa inslag. Den 

rättsvetenskapliga metoden innebär en kritisk granskning av rätten, och tillåter en vidare 

rättskällelära än enbart de allmänt vedertagna rättskällorna. Den rättsvetenskapliga metoden 

har lämpat sig bra för den här uppsatsen då en kritisk granskning av om och i så fall hur den 

svenska offentlighetsprincipen påverkats av medlemskapet i EU och vilka konsekvenser detta 

har lett till har gjorts, samt en kritisk granskning av vad det skulle innebära för den svenska 

offentlighetsprincipen om en EU-rättslig offentlighetsprincip blev en av EU:s allmänna 

rättsprinciper. Vid granskningen har främst de vedertagna rättskällorna använts som underlag, 

dvs. lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Även juridiska artiklar, debattinlägg och 

faktapromemorior har diskuterats, varför den rättsvetenskapliga metodens mer tillåtande 

rättskällelära lämpat sig bra för uppsatsens syften. För att kunna besvara frågeställningen och 

för att lättare kunna förklara den problematik uppsatsen behandlat har en jämförelse gjorts 

mellan den svenska och den EU-rättsliga regleringen för offentlighet och sekretess (kapitel 4), 

varför ett komparativt inslag har använts i just den delen. Även en mindre överblick av 

rättsutvecklingen förekommer i uppsatsen, då en redogörelse gjorts för hur främst den EU-

rättsliga, men i viss mån även den svenska, regleringen för offentlighet och sekretess 

utvecklats fram till idag (kapitel 3). 

Vid urvalet av doktrin har litteratur författad av auktoriteter inom rättsvetenskapen främst 

använts. Vid redogörelsen för den svenska regleringen för offentlighet och sekretess (kapitel 

2) har företrädesvis Alf Bohlins bok Offentlighetsprincipen använts, då den utgör ett 

standardverk på området. Vad gäller artiklar och debattinlägg har dessa hämtats från allmänt 

kända juridiska tidsskrifter som Förvaltningsrättslig Tidskrift och Europarättslig Tidskrift och 
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dessa har självklart lästs ur en källkritisk synvinkel, då en del av dessa artiklar har utgjort 

inlägg i debatter där olika åsikter stått emot varandra. 

Beträffande materialet mer specifikt så har inom ramen för EU-rätten bara 

öppenhetsförordningens och luftfartsolycksförordningens sekretessregler använts vid 

besvarandet av frågeställningen, utöver de grundläggande fördragen och Sveriges 

anslutningsfördrag. Öppenhetsförordningen har använts därför att den utgör en viktig del i 

EU:s utveckling mot en mer öppen förvaltning och därför att den tydligt visar vart EU står 

idag vad gäller offentlighet och sekretess. Den har också använts för att den reglerar 

handlingsoffentligheten vid EU:s institutioner och utgör därmed den EU-rättsliga regleringen 

för handlingsoffentlighet, som är uppsatsens fokus. Luftfartsolycksförordningen har använts 

därför att den innehåller tydliga och intressanta bestämmelser om sekretess som är tillämpliga 

vid de myndigheter som valts; Transportstyrelsen och Statens Haverikommission. 

Anledningen till varför just de myndigheterna valts är på grund av att de båda har täta 

samarbeten med EU, varför en stor del av dessa myndigheters inkomna handlingar inkommit 

inom ramen för EU-samarbetet och hänför sig till EU eller andra medlemsstater. De båda 

myndigheterna berörs till stor del av EU-regleringar, varför det varit intressant och aktuellt att 

undersöka om sådana EU-regleringar, i det här fallet luftfartsolycksförordningen, begränsat 

handlingsoffentligheten vid dessa myndigheter. 

Vad gäller svensk rättspraxis har i brist på domar från högre svenska instanser nästan enbart 

rättsfall från kammarrätten använts. Angående doktrin har det varit svårt att hitta nyare 

litteratur, då de flesta av de böcker och artiklar som behandlar problematiken som legat i 

fokus i den här uppsatsen är författade inför och strax efter Sveriges anslutning till EU. Därför 

har det i vissa avseenden varit svårt att bedöma hur rättsläget ser ut idag, och hur det verkar 

utvecklas. 

 

2. Den svenska offentlighets- och sekretessregleringen 

2.1 Offentlighetsprincipen – en av hörnstenarna i den svenska förvaltningen 

Svensk rättsskipning och förvaltning har sedan en lång tid tillbaka präglats av offentlighet, 

och offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i den svenska rättsordningen.
6
 Inom svensk 

förvaltning stadgas offentlighet som regel, och sekretess som undantag.
7
 Då landets offentliga 

verksamhet berör alla medborgare, är det i ett folkstyrt samhälle mycket viktigt att 

verksamheten hos myndigheterna sker så öppet som möjligt. Det är av stor vikt att 

medborgarna har insyn i myndigheternas arbete. Öppenhet fungerar som en viss garanti om 

att myndigheterna inte missbrukar sin makt, samtidigt som medborgarna får vetskap om 

gällande samhällsförhållanden och om hur de förändras.
8 

Offentlighetsprincipen tros 

härstamma från de medeltida härads- och landstingen, där tingsmenigheten deltog aktivt vid 

                                                           
6
 A. Bohlin, Offentlighetsprincipen s. 17. 

7
 H-G. Axberger, Vad händer med offentlighetsprincipen vid ett svenskt EU-medlemskap, s. 27. 

8
 A. Bohlin, s. 17. 
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avgörandet av rättstvister och andra samhälleliga angelägenheter.
9
 Handlingsoffentligheten, 

som är en del av offentlighetsprincipen (se nedan), har sedan länge funnits stadgad i svensk 

lag, då den redan år 1766 införlivades i Sveriges första tryckfrihetsförordning. Där angavs att 

handlingar i den rättskipande och förvaltande verksamheten, så som rättegångshandlingar hos 

domstolar, kollegier och konsistorier, med vissa undantag skulle vara tillgängliga för alla och 

få tryckas fritt. Senare stadgades även i 1809 års regeringsform en rätt att ”genom trycket” 

utge allmänna handlingar.
10 

Offentlighetsprincipen tar sig uttryck på flera olika sätt. För det första finns den så kallade 

förhandlingsfriheten och som gäller hos domstolarna.
11

 Förhandlingsfriheten finns reglerad i 

grundlag, då det i 2 kap. 11 § 2 st. regeringsformen (RF) fastslås att ”förhandling vid domstol 

skall vara offentlig”.   

Till offentlighetsprincipen hör också yttrande- och informationsfriheten.
12

  I 2 kap. 1 § 1 p. RF 

anges att var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad ”yttrandefrihet: frihet att i tal, 

skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och 

känslor”. I paragrafens andra punkt anges dessutom att var och en gentemot det allmänna är 

tillförsäkrad ”informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt 

ta del av andras yttranden”. 

Även den så kallade meddelarfriheten utgör en del av offentlighetsprincipen.
13

 Med 

meddelarfriheten avses den samling av regler som återfinns i 1 kap. 1 § 3 st. TF och 1 kap. 2 § 

yttrandefrihetsgrundlagen, och som stadgar att det i viss mån är möjligt för befattningshavare 

i offentlig tjänst att utan att straffas för det lämna uppgifter, som normalt skulle varit 

sekretessbelagda, för publicering i tryckt skrift eller för offentliggörande i radioprogram eller 

annan teknisk upptagning. Dessutom råder enligt 3 kap. 4 § TF även det så kallade 

efterforskningsförbudet, vilket innebär att en myndighet inte får efterforska vem som 

informerat exempelvis medier om missförhållanden vid den aktuella myndigheten. Dock finns 

en rad kvalificerade tystnadsplikter som begränsar meddelarfriheten, och som har företräde 

framför bestämmelsen.
14 

Den kanske viktigaste formen av offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten. Reglerna 

härom finns stadgade i 2 kap. 1 § TF. Bestämmelsen anger att ”till främjande av ett fritt 

meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av 

allmänna handlingar”. Handlingsoffentligheten får inskränkas endast om det är påkallat med 

hänsyn till vissa angivna skyddsintressen som finns uppräknade i 2 kap. 2 § TF. Sådana 

inskränkningar i handlingsoffentligheten ska enligt samma paragraf dessutom noga anges i en 

bestämmelse i en särskild lag, eller i en annan lag till vilken den angivna lagen hänvisar. Den 

särskilda lagen som åsyftas är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
15

 En sådan 
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hänvisning gäller även i de fall där begränsningarna har sitt ursprung i internationella avtal. 

Därför krävs att en sekretessbestämmelse i exempelvis en EU-rättsakt alltid måste motsvaras 

av en tillämplig bestämmelse i eller en hänvisning i OSL för att kraven i TF ska vara 

uppfyllda.
16

 Enligt 2 kap. 3 § TF anses en handling vara allmän, och ska därmed omfattas av 

handlingsoffentligheten, när den förvaras hos en myndighet genom att den enligt 2 kap. 6 § 

eller 7 § samma lag är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 

Som hittills påvisats är den svenska offentlighetsregleringen mycket omfattande, och det finns 

flera stadganden om en sådan princip i grundlagen, vilket verkligen betonar vikten av den. För 

att kunna hävda undantag från principen krävs att myndigheten i fråga motiverar undantaget 

med en specifik bestämmelse om sekretess i det omfattande regelverk som finns om just 

offentlighet och sekretess. I Sverige är det tack vare det här väl utvecklade regelverket, som 

främst utgörs av OSL, relativt svårt och problematiskt att hävda sekretess. Dessutom ska 

offentlighet som regel råda, varför sekretess enbart utgör ett undantag från offentligheten. Det 

här påvisar offentlighetsprincipens starka ställning i den svenska rättsordningen, och att det är 

något som präglar svenska myndigheters arbete. 

Handlingsoffentligheten fungerar som en viktig del av tryckfriheten då den information som 

hämtas ur allmänna handlingar kan föras vidare både muntligen och i tryckta skrifter. Rätten 

att ta del av allmänna handlingar fyller därför en viktig funktion speciellt för nyhetsorganen, 

vilka tack vare handlingsoffentligheten har möjlighet att förmedla information ur 

myndigheters allmänna handlingar till allmänheten. En av de funktioner som 

handlingsoffentligheten är ämnad att fylla är således att utgöra en källa för material till tryckta 

skrifter.
17 

Regleringen om tillgången till allmänna handlingar bidrar till att den fria debatten i skilda 

samhällsfrågor underlättas, vilket är en fundamental förutsättning för en god fungerande 

demokrati.
18

 Regeringen har i sin proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser för 

handlingars offentlighet uttalat att ”myndigheternas handlingar innehåller en rik fond av fakta 

i de mest skilda angelägenheter.”
19

 De anser därför att tillgången till sådan information är av 

stor vikt i syfte att berika den allmänna debatten och att utgöra en grund för medborgarna vid 

ställningstagande i samhällsfrågor. Handlingsoffentligheten utgör följaktligen en viktig del av 

den fria demokratiska åsiktsbildningen.
20

 Regeringen har uttalat vidare i sin proposition 

2012/13:192 att handlingsoffentligheten innebär att allmänheten ska ha möjlighet till insyn i 

statens verksamhet.
21 

Handlingsoffentligheten utgör dessutom en form av kontrollinstitut, då den i stor utsträckning 

har betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt,
22

 samtidigt som den utgör en kontroll över att makten 

utövas under lagarna. Då tjänstemän vid myndigheter har vetskap om att deras handlingar kan 
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komma att granskas när som helst, bidrar det till en viss garanti om att de handlägger sina 

ärenden på ett korrekt sätt. Sammanfattningsvis ämnar alltså offentlighetsprincipen att 

garantera rättssäkerheten, effektivitet i förvaltningen och effektivitet i folkstyret.
23

 

Det är påtagligt att det i den svenska rättsordningen läggs stor vikt vid att medborgarna ska ha 

goda möjligheter till insyn i myndigheternas arbete. Handlingsoffentligheten har sedan länge 

präglat den svenska rättsordningen och är av stor vikt inom den svenska rättstraditionen. Det 

värnas om principen i många sammanhang och den framhålls och betonas vid 

lagstiftningsarbete. Det är tydligt att handlingsoffentligheten är en viktig, grundläggande 

princip som ständigt ska beaktas av myndigheter. Nedan ska redogöras för när regeln för 

offentlighet kan frångås, och sekretess kan åberopas för en handling. 

 

2.2 Om sekretess 

Som ovan nämnt finns det från handlingsoffentligheten vissa undantag. Dessa undantag finns 

stadgade i 2 kap. 2 § TF. I bestämmelsen anges de skyddsintressen som kan föranleda 

undantag från huvudregeln om handlingsoffentlighet, och även den form eller ordning i vilken 

begränsande bestämmelser ska beslutas anges. Varje beslut om sekretess för en handling 

måste ha stöd i något av de intressen som räknas upp i bestämmelsens sju punkter, där bland 

annat rikets säkerhet, det allmännas ekonomiska intresse och skyddet för enskildas personliga 

eller ekonomiska förhållanden anges som skyddsvärda grunder. I bestämmelsens andra stycke 

anges även att en sekretessbestämmelse noga måste anges i en särskild lag, varmed åsyftas 

OSL, alternativt i en annan lag vartill OSL hänvisar. Med ”annan lag” likställs EU-

förordningar.
24

 Att en begränsning av handlingsoffentligheten noga måste anges i en särskild 

lag konstaterades i rättsfallet RÅ 2006 ref 87. Vid en begäran om utlämnande av vissa 

handlingar hade Riksrevisionen avslagit ansökan i fråga. Ett av skälen för avslaget var att 

Riksrevisionen påpekat att utlämnandet av de aktuella handlingarna skulle kunna strida mot 

Europakonventionens artikel 8, som införlivats i svensk lag. Regeringsrätten menade i sin 

bedömning att en begränsning av den i 2 kap. 1 § TF stadgade handlingsoffentligheten noga 

skulle anges i en särskild lag, alternativt i en annan lag som den särskilda lagen hänvisade till. 

Den särskilda lagen som avsågs var sekretesslagen (nuvarande OSL). Regeringsrätten 

konstaterade att sekretesslagen inte innehöll någon särskild hänvisning till 

Europakonventionen, varför regleringen i TF gjorde att sekretess för en handling inte kunde 

grundas på Europakonventionens artikel 8.  Regeringsrätten gjorde det alltså tydligt i fallet att 

rätten att ta del av allmänna handlingar alltså endast får begränsas om en sådan begränsning 

anges i OSL, alternativt i en annan lag som OSL hänvisar till. Då sekretesslagen inte 

hänvisade till Europakonventionen gick inte ett undantag från handlingsoffentligheten att 

grunda på en sådan bestämmelse. 

Något som sällan förekommer i Sverige är så kallad absolut sekretess. Med absolut sekretess 

menas att en handling sekretessbeläggs permanent, och att därmed en begäran om utlämnande 
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av en sådan handling avslås automatiskt, utan att någon sekretessprövning görs av 

myndigheten som förfogar över handlingen. Absolut sekretess föreskrivs bara undantagsvis i 

Sverige. Den svenska sekretessregleringen innehåller så kallade skaderekvisit, vilka anger 

sekretessens styrka, och genom vilka en myndighet bedömer huruvida en handling ska lämnas 

ut eller inte. Om ett rakt skaderekvisit råder för en viss typ av handling innebär det att 

sekretess för handlingen föreligger om det kan antas att vissa intressen skadas om handlingen 

lämnas ut, vilket innebär en presumtion för offentlighet.
25

 En sådan bestämmelse som 

innehåller ett rakt skaderekvisit är exempelvis 28 kap. 1 § OSL, som innehåller regler om 

sekretess inom socialförsäkringen. Om däremot ett omvänt skaderekvisit föreligger för en viss 

typ av handlingar innebär det att sekretess gäller om det inte står klart att en uppgift kan röjas 

utan att vissa intressen tar skada, vilket innebär en presumtion för sekretess. Om en 

myndighet anser att en sådan skaderisk föreligger kan den berörda handlingen 

hemligstämplas.
26 

Ett exempel på en bestämmelse som innehåller ett omvänt skaderekvisit är 

26 kap. 1 § OSL, där bestämmelser om handlingar hos socialtjänsten regleras. En sådan 

hemligstämpel är dock inte permanent, utan den utgör bara en preliminär riskbedömning. 

Varje gång handlingen begärs utlämnad ska en ny prövning göras av myndigheten som 

innehar handlingen, och således kan olika bedömningar göras från fall till fall. Om ett 

utlämnande vägras av en myndighet kan frågan prövas av domstol om beslutet överklagas. En 

hemligstämpel är alltså inte bindande utan utgör snarare en typ av varningssignal för 

myndigheten om att handlingen kan innehålla känsligt material.
27

 Det är enligt 2 kap. 1 § OSL 

myndigheten som förvarar en allmän handling som gör en prövning av huruvida den ska 

lämnas ut eller inte när en sådan begäran inkommer. 

I Sverige föreskrivs offentlighet som regel och sekretess som undantag. För att ingenting ska 

lämnas åt slumpen eller myndigheters skönsmässighet finns i främst OSL ett väl utvecklat 

regelverk för när handlingar får sekretessbeläggas och inte. Det är upp till myndigheten som 

innehar en handling att enligt det här regelverket pröva om handlingen ska lämnas ut eller inte 

vid en begäran om utlämnande av den aktuella handlingen. Då även handlingar som är 

inkomna till en myndighet omfattas av handlingsoffentligheten är det således inte upp till 

ursprungsinnehavaren huruvida handlingen i fråga ska sekretessbeläggas eller inte, utan det är 

myndigheten som förvarar handlingen som fattar ett sådant beslut. På så vis garanteras 

enhetlighet i sekretessbeläggandet av handlingar, då det är väl reglerat vem som gör en 

sekretessprövning och hur den ska göras. Det är tydligt att Sverige är ett land som värnar om 

den fria demokratiska åsiktsbildningen genom att göra det tydligt för medborgarna när 

sekretess råder och när offentlighet råder. 
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3. EU:s offentlighets- och sekretessreglering 

Nedan kommer redogöras för EU:s reglering för offentlighet och sekretess, hur den utvecklats 

sedan tiden för EU:s uppkomst och hur den ser ut idag. Det här är för att den EU-rättsliga 

regleringen i nästa kapitel ska kunna jämföras med den svenska. 

 

3.1 En tradition av sekretess 

EU har utvecklat ett mycket omfattande regelverk. Inom EU-rätten skiljer man mellan 

primärrätt och sekundärrätt. Till primärrätten hör de grundläggande fördragen, dvs. Fördraget 

om Europeiska Unionen (FEU), Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF), 

och EU:s rättighetsstadga. Till primärrätten hör även de förklaringar och protokoll som är 

kopplade till fördragen, samt medlemsstaternas anslutningsfördrag. Till sekundärrätten hör 

främst EU:s förordningar, direktiv och beslut. Till EU:s regelverk hör också de allmänna 

rättsprinciper som utvecklats genom EU-domstolens praxis.
28

 

Traditionellt sett har EU:s institutioner präglats av en så kallad brittisk-kontinental 

förvaltningsprincip. Principen innebär att handlingar i regel är försedda med sekretess om 

inget uttryckligt undantag för offentlighet föreskrivits.
29

 EU:s offentlighets- och 

sekretessreglering har länge varit raka motsatsen till den svenska, då presumtion för sekretess 

förelegat istället för en presumtion för offentlighet. Ett sådant system för offentlighet och 

sekretess som enligt tradition gällt inom EU betraktas ofta som normalt ur allmän europeisk 

synpunkt, medan det svenska systemet med en hög grad av offentlighet upplevs som 

främmande för många andra europeiska länder.
30

 

Då Sverige år 1995 blev medlem i EU fanns inom unionens primärrätt ingen 

offentlighetsprincip över huvudtaget. Något allmänt rättsligt stadgande om allmänhetens 

tillgång till EU-material fanns heller inte varken inom primär- eller sekundärrätten. Däremot 

innehöll primärrätten ett stort antal bestämmelser om sekretess.
31 

År 1993 togs ett steg mot en mer öppen förvaltning då en så kallad uppförandekod, code of 

conduct, upprättades för EU:s institutioner, och där tillgången till rådets och kommissionens 

handlingar reglerades. Enligt uppförandekoden skulle allmänheten ha största möjliga tillgång 

till att ta del av kommissionens och rådets handlingar. En person som begärde en handling 

utlämnad var inte tvungen att ange något skäl för sin begäran. Det visade sig dock att orden 

”största möjliga tillgång” utgjorde en ganska svag grund att stå på vid en begäran om 

utlämnande av handlingar. Varken EU-domstolen eller tribunalen, EU:s förstainstansrätt, gav 

några riktlinjer för hur bestämmelsen skulle tolkas eller vad som skulle omfattas av den. På så 

vis varken stärktes eller fylldes rättigheten ut genom praxis. Dessutom fanns till 

uppförandekoden en omfattande lista där områden där bestämmelsen inte skulle tillämpas 
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angavs. Uppförandekoden utgjorde alltså en ganska svag rätt för allmänheten att begära ut 

handlingar hos EU-institutionerna.
32

 

Allt sedan uppförandekoden har EU med tiden börjat gå mot en mer och mer öppen 

förvaltning och idag finns bland EU:s många rättsprinciper en pågående utveckling mot en 

offentlighetsprincip. Genom Amsterdamfördraget som undertecknades 1997 stadgades för 

första gången inom primärrätten en rätt till tillgång till rådets, kommissionens och 

Europaparlamentets offentliga handlingar.
33

 I Amsterdamfördragets artikel 191.a angavs att 

varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som bodde eller arbetade i en 

EU-medlemsstat hade rätt att begära ut allmänna handlingar från angivna institutioner.
34

 I 

samma fördrags artikel 151.3 angavs dessutom att när rådet uppträdde i sin roll som 

lagstiftare, skulle alla röstningsresultat och uttalanden som gjordes i lagstiftningsarbetet 

offentliggöras. Genom Amsterdamfördraget förstärktes således öppenheten inom EU.
35

 

Genom Amsterdamfördraget fastslogs alltså rätten att ta del av allmänna handlingar vid EU:s 

institutioner. Till skillnad från uppförandekodens formulering om allmänhetens ”största 

möjliga tillgång” till handlingar, användes nu istället orden ”rätt till tillgång”, vilket innebar 

en förstärkt och mer tydlig rättighet för allmänheten att ta del av handlingar. I och med 

Amsterdamsfördragets ikraftträdande fanns dessutom rättigheten numera fastslagen i en 

primärrättslig källa, vilket innebar att även formen för rättigheten förstärkts.
36

 Dock existerade 

vid den här tidpunkten inte några offentliga register över institutionernas handlingar, vilket 

gjorde det svårt att begära ut dessa handlingar.
37 

Genom Lissabonfördraget som trädde i kraft 

2009 utvidgades offentlighetsprincipen ytterligare till att omfatta samtliga av EU:s 

institutioner, organ och byråer, med undantag enbart för EU-domstolen, Europeiska 

centralbanken och Europeiska investeringsbanken.
38 

 

3.2 Öppenhetsförordningen 

Under det svenska ordförandeskapet i rådet 2001 antogs en förordning om allmänhetens 

tillgång till rådets, Europaparlamentets och kommissionens handlingar, den så kallade 

öppenhetsförordningen.
39

 Förordningen utgör ett viktigt steg i EU:s utveckling mot större 

öppenhet vid institutionerna, och den har betraktats som en framgång för Sveriges del. 

Förordningen reglerar bestämmelserna om hur allmänhetens tillgång till institutionernas 

handlingar ska hanteras.
40

 Bland annat fastslås i artikel 2.1 att varje unionsmedborgare har rätt 
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till institutionernas handlingar, och i förordningens artikel 4 räknas de undantagsbestämmelser 

upp som kan motivera att tillgången till vissa handlingar begränsas. 

I förordningens ingress stadgas att den inte har till syfte att ändra nationell lagstiftning om 

tillgång till handlingar, men också att medlemsstaterna på grund av lojalitetsplikten
41

 bör se 

till att inte förhindra en korrekt tillämpning av förordningen, samt att medlemsstaterna ska 

respektera institutionernas säkerhetsbestämmelser.
42

 Det här kan tolkas som att 

medlemsstaternas egna lagar inte får tolkas och tillämpas så att de begränsar eller går utöver 

vad som stadgas i öppenhetsförordningen. För Sveriges del skulle det alltså kunna innebära att 

de med sin omfattande offentlighetsreglering, i de fall den tillåter att fler handlingar lämnas ut 

än vad som tillåts enligt förordningen, måste frångå den nationella regleringen om 

handlingsoffentligheten för att istället tillämpa de mer restriktiva reglerna i 

öppenhetsförordningen, när de handlägger en begäran om utlämnande av en handling som 

härrör från en EU-institution. På så sätt kan konsekvenserna bli att handlingar som skulle vara 

offentliga enligt OSL, blir sekretessbelagda på grund av reglerna i öppenhetsförordningen.   

Öppenhetsförordningen anger vidare i artikel 6.1 att ansökningar om att ta del av en handling 

ska inlämnas skriftligen och på något av EU-språken, och i artikel 7.1 anges att sådana 

ansökningar ska behandlas skyndsamt. Enligt artikel 11.1 ska varje institution numera 

upprätta ett register över de handlingar som går att begära ut. I förordningens artikel 9 anges 

dock en särskild reglering för så kallade känsliga handlingar, med vilka menas sådana 

handlingar som klassificerats som hemliga, och som är till för att skydda EU:s eller 

medlemsstaternas väsentliga samhällsintressen, och då i synnerhet allmän säkerhet, försvar 

och militära frågor. Sådana känsliga handlingar får lämnas ut endast om den medlemsstat eller 

myndighet den härrör från har samtyckt till det. I förordningen anges inga tidsgränser för hur 

länge en eventuell sekretessbestämmelse ska gälla. 

I öppenhetsförordningens artikel 4.5 finns en bestämmelse som tillåter medlemsstater att 

begära att en EU-institution inte lämnar ut en handling som härrör från dem, om 

medlemsstaten i fråga inte gett sitt samtycke till det.  Det här är ett uttryck för den princip om 

ursprungsinnehavarens vetorätt som av rättstradition råder i många av EU:s medlemsstater. 

Vad gäller bestämmelsen i artikel 4.5 har dock EU-domstolen i det så kallade IFAW-målet
43

 

klargjort att regeln inte innebär att medlemsstaterna ges en ovillkorlig rätt att hur som helst 

och utan motivering begära att en EU-institution ska sekretessbelägga vissa handlingar. I fallet 

hade organisationen IFAW från kommissionen begärt ut ett antal handlingar som rörde ett 

industriprojekt i Tyskland, och som översänts till kommissionen från den tyska staten. 

Tyskland begärde att handlingarna enligt artikel 4.5 öppenhetsförordningen skulle beläggas 

med sekretess sedan de inkommit till kommissionen, varför kommissionen avslog IFAW:s 

begärande om utlämnande av de aktuella handlingarna, med stöd av artikel 4.5 i 

öppenhetsförordningen. Sverige uttalade sig och ansåg att det var felaktigt att ge 

medlemsstaterna en oinskränkt vetorätt att enligt artikel 4.5 öppenhetsförordningen begära att 
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handlingar som härrörde från dem skulle sekretessbeläggas hos den EU-institution de befann 

sig vid. EU-domstolen gick i fallet på Sveriges linje och konstaterade att medlemsstaterna 

måste basera en begäran om att en handling som härrör från dem ska sekretessbeläggas enligt 

artikel 4.5 i förordningen, på något av de undantag som anges i förordningen för att den ska 

kunna hemligstämplas.
44

 Dessutom ska sådana delar som inte ska anses omfattas av en sådan 

hemligstämpel enligt artikel 4.6 i öppenhetsförordningen kunna lämnas ut. 

Som tidigare nämnt går EU mot en allt mer öppen förvaltning, och regleringen kring insynen i 

institutionernas arbete blir både tydligare och mer omfattande, inte minst genom EU:s 

öppenhetsförordning. I EU-domstolens rättsfall Sverige och Turco mot rådet
45

 från 2008 

poängterade domstolen vikten av öppenhet och pekade på alla de fördelar större öppenhet för 

med sig. Fallet är en viktig del av EU-domstolens praxis då den slår ett slag för öppenheten. 

Fallet handlar om Maurizio Turco, som hos rådet ansökt om att få ta del av de handlingar som 

fanns upptagna på dagordningen för ett rådsmöte.
46

 Rådet avslog Turcos ansökan med stöd av 

artikel 4.2 öppenhetsförordningen, som anger en del av de undantag från utlämnade som 

gäller för handlingar hos bland annat rådet. Turco väckte talan om ogiltigförklaring av 

beslutet vid förstainstansrätten, som ogillade hans talan.
47 

Turco överklagade beslutet till EU-

domstolen, och fick då även Sverige med sig i målet. EU-domstolen pekade i sina domskäl på 

de fördelar som följer av ökad öppenhet. De konstaterade bland annat att större öppenhet gav 

medborgarna större möjligheter att delta i beslutsfattandet, och att förvaltningen får större 

legitimitet samtidigt som den blir effektivare. Förvaltningen tilldelas även ett större ansvar 

gentemot medborgarna i ett demokratiskt system. EU-domstolen pekade också på att 

öppenhet bidrar till att stärka demokratin, då öppenhet gör det möjligt för medborgarna att 

kontrollera de uppgifter som motiverat en lagstiftningsakt. För att medborgarna ska kunna 

utöva sina demokratiska rättigheter är det av stor vikt att de har en möjlighet att få vetskap om 

de skäl som legat till grund för en lagstiftningsakt.
48

 EU-domstolen valde slutligen att 

ogiltigförklara rådets beslut om att inte lämna ut de handlingar Turco begärt utlämnade. 

Till skillnad från vad som gäller enligt svenska regler, förekommer inom EU-rätten absolut 

sekretess i högre grad. I Sverige är som ovan nämnt en sekretesstämpel sällan absolut, utan en 

ny sekretessprövning ska göras varje gång handlingen i fråga begärs utlämnad. Inom EU-

rätten däremot betraktas en hemligstämpel som bindande, och man förväntar sig även att den 

som tar emot handlingen ska respektera hemligstämpeln.
49

 För Sveriges del kan det här 

således innebära att de svenska myndigheterna tvingas frångå de nationella reglerna om 

handlingsoffentlighet om en handling från en annan medlemsstat översänds till dem, som den 

avsändande medlemsstaten begärts ska beläggas med sekretess. 
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Nämnas ska också att det inom EU inte finns någonting som motsvarar den svenska 

meddelarfriheten, och således inte heller något sådant efterforskandeförbud som finns vid 

svenska statliga myndigheter.
50

 

Idag finns i EU:s fördrag en rad stadganden som föreskriver öppenhet. Exempelvis anges i 

artikel 15.1 FEUF att ”för att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan 

delta ska unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete så öppet som möjligt”. 

Nämnas ska även den bestämmelse som finns stadgad i FEU:s andra artikel och som anger att 

”Detta fördrag markerar en ny fas i processen för att skapa en allt fastare sammanslutning 

mellan de europeiska folken, där besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som 

möjligt”. Att stadganden om öppenhet numera finns i båda EU:s fördrag innebär en viktig 

ståndpunkt från EU:s sida. Fördragen utgör primärkällor inom EU-rätten, och att stadganden 

om öppenhet tagits in i primärkällorna är ett tydligt tecken på att EU arbetar mot en allt mer 

öppen förvaltning. För Sveriges del skulle sådana stadganden kunna innebära att landets 

nationella offentlighetsprincip blir ”tolererad” i högre grad. Att EU själva stadgar att arbetet 

inom gemenskapen ska ske öppet, kanske kan innebära att EU och de andra medlemsstaterna 

inom ramen för samarbetet får en bättre förståelse för den svenska offentlighetsregleringen 

och därmed blir mer tillåtande gentemot den svenska hållningen om handlingsoffentlighet, 

trots att den skiljer sig avsevärt mot den EU-rättsliga och övriga medlemsstaters regleringar. 

 

4. Skillnader mellan den EU-rättsliga och den svenska regleringen för 

offentlighet och sekretess 

Nedan kommer de mest betydande skillnaderna mellan den EU-rättsliga och den svenska 

offentlighets- och sekretessregleringen att belysas, med utgångspunkt i den fakta om de olika 

regleringarna som presenterats ovan. Dessutom kommer en diskussion kring vilka 

konsekvenser skillnaderna mellan de olika regleringarna kan leda till för den svenska 

offentlighetsprincipen att ske löpande. Den här diskussionen sker för att i nästkommande 

kapitel kunna undersöka huruvida den svenska regleringen kring handlingsoffentligheten 

riskerar att inskränkas och begränsas på grund av EU:s lagstiftning. 

 

4.1 Betydande skillnader 

En hel del skillnader kan konstateras mellan den svenska och den EU-rättsliga 

offentlighetsregleringen. Inför Sveriges anslutning till EU förelåg många betydande skillnader 

mellan de två olika regleringarna. Även majoriteten av de övriga EU-medlemsstaternas 

regleringar kring offentlighet och sekretess skilde sig avsevärt från den svenska, då en 

offentlighetsprincip lik den svenska i de flesta andra EU-medlemsstaters konstitutioner lyste 

med sin frånvaro.
51

 Det är tydligt att den EU-rättsliga öppenhetsförordningen är mer 

begränsande än den svenska regleringen då möjligheten att hävda sekretess är större än enligt 
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de svenska reglerna. Exempelvis saknas i svensk rätt det upphovsmannainflytande som 

förekommer inom EU-rätten och som stadgar att samtycke i vissa fall måste ges från den 

handlingen härstammar från innan den kan lämnas ut. I Sverige är det istället den myndighet 

som förvarar en handling som gör en prövning av om den ska lämnas ut eller inte, oavsett 

vem som upprättat handlingen. I svensk rätt stadgas dessutom ofta en tidsgräns för 

sekretessen, något som inte förekommer inom EU-rätten.
52

 

Enligt 2 kap. 2 § TF gäller att de begränsningar av handlingsoffentligheten som görs noga ska 

vara angivna i OSL, eller annan lag vartill OSL hänvisar. En myndighet kan därför inte efter 

egen bedömning basera en sekretessbestämmelse för en handling direkt på något av de 

undantagen som anges i 2 kap. 2 § TF, utan de måste gå till OSL för att se om någon angiven 

sekretessbestämmelse finns där. I EU:s öppenhetsförordning förekommer ingen sådan 

bestämmelse. Det måste innebära att en EU-institution kan basera en bestämmelse om en 

handlings sekretess direkt på någon av de grunder för undantag som anges i förordningens 

artikel 4. Inom EU finns heller ingenting som motsvarar den svenska meddelarfriheten. Det 

här innebär att tjänstemän vid EU:s institutioner inte har något rättsligt skydd om de skulle 

delge medier om eventuella missförhållanden, på det sätt tjänstemän anställda vid svenska, 

statliga myndigheter har. Det här innebär att en svensk tjänsteman vid någon av EU:s 

institutioner, vid arbetet inom EU fråntas det rättsliga skydd denne har i Sverige, om personen 

i fråga informerar medier om missförhållanden vid EU-institutionen. Dessutom finns inom 

EU inget efterforskningsförbud, vilket innebär att arbetsgivaren har rätt att ta reda på vem 

som informerat medierna om missförhållanden vid en EU-institution. På så vis kan 

tjänstemannen som läckt ut sådan information eventuellt riskera rättsliga repressalier. 

I Sverige är en grundläggande regel att den myndighet som förvarar en handling svarar för att 

en prövning görs huruvida handlingen ska lämnas ut eller inte, varje gång den begärs 

utlämnad. I många andra av EU:s medlemsländer tillämpas istället av rättstradition en princip 

som kallas för originator control, och som innebär en vetorätt för ursprungsinnehavaren på så 

sätt att den som upprättat en handling har rätt att bestämma om den ska vara sekretessbelagd 

eller inte, även efter att den översänts till en annan myndighet. Principen tillämpas ofta vid 

informationsutbyte mellan olika länder. Den har ingen motsvarighet i svensk rätt. Det 

förekommer således att Sverige inom ramen för EU-samarbetet tvingas sekretessbelägga 

uppgifter i en handling som inkommit från en annan medlemsstat, på grund av att ett krav på 

ömsesidigt erkännande av sekretess förekommer i en tillämplig EU-rättsakt.
53 

När Sverige först gick med i EU fanns inte mycket till offentlighetsprincip inom samarbetet. 

Det är emellertid tydligt att de EU-rättsliga reglerna om handlingars offentlighet blir både fler 

och tydligare, och EU går mer och mer mot någonting som liknar den svenska 

offentlighetsprincipen. Allt mer stadgas om vikten av öppenhet i fördragen, och genom 

öppenhetsförordningens ikraftträdande 2001 uppstod en omfattande reglering om hur en 

begäran om utlämnande av en allmän handling från någon av EU:s institutioner ska 
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behandlas. Genom förordningen uppstod en förstärkt rättighet för allmänheten att få ta del av 

institutionernas handlingar. 

 

4.2 Lättare att hävda sekretess 

Vid en jämförelse med den svenska offentlighets- och sekretessregleringen ter sig den EU-

rättsliga som mer generell och allmänt hållen. Exempelvis går det inom EU fortfarande att 

hävda absolut sekretess, något som sällan är möjligt enligt svensk rätt. Inom EU finns inte den 

reglering om att en sekretessprövning ska göras varje gång en handling begärs utlämnad som 

finns i Sverige. Dessutom finns inom EU en möjlighet för medlemsstater att begära att en 

institution ska sekretessbelägga en handling som härstammar från dem. På så vis är det inte 

alltid institutionerna själva som avgör huruvida en sådan handling ska sekretessbeläggas eller 

inte. Det framstår även som lättare att hävda sekretess enligt EU:s öppenhetsförordning än 

enligt svensk lagstiftning, då en EU-institution kan basera en sådan bestämmelse direkt på 

något av de ganska generella undantagen som anges i öppenhetsförordningen, medan ett 

undantag från handlingsoffentligheten i Sverige noga måste anges i OSL eller en annan lag 

vartill OSL hänvisar. På så vis känns EU:s undantagsregler mycket mer generellt hållna, och 

därigenom har institutionerna en bredare grund för att hävda sekretess än vad som är möjligt 

för svenska myndigheter, som måste ange en specifik bestämmelse i aktuell lag för att kunna 

hävda sekretess för en handling. 

I 2 kap. 2 § TF anges de undantag som gäller för allmänna handlingars offentlighet. I 

bestämmelsen stadgas att ”rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om 

det är påkallat med hänsyn till [...]” varpå exemplen för undantag räknas upp. Orden ”ska 

begränsas” förekommer inte i bestämmelsen, istället används att rätten att ta del av allmänna 

handlingar ”får begränsas”, vilket kan upplevas som svagare än ordet ”ska”. Det här måste 

betyda att rätten får begränsas, men det är inget måste. Dessutom anges noga att det endast är 

med hänsyn till de uppräknade intressena en sådan inskränkning i handlingsoffentligheten får 

ske. Dessutom anges att sådana undantag noga måste anges i en särskild lag, vilket innebär att 

bestämmelser om undantag måste finnas specifikt reglerade. Anledningen till att reglerna om 

undantag från handlingsoffentligheten är så detaljerade är för att det ska vara svårt för 

myndigheterna att hemlighålla handlingar, och även för att göra det tydligt för allmänheten 

när offentlighet gäller och när sekretess gäller.
54 

Ser man till EU:s öppenhetsförordning anges i artikel 4.1 att ”institutionerna skall vägra att ge 

tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för [...]” varpå de 

grunder enligt vilka sekretess för en handling kan hävdas, räknas upp. Här används alltså 

orden ”skall” och ”vägras”, vilka i jämförelse med TF:s ”får” upplevs som betydligt starkare. 

Jämför man de båda undantagsbestämmelserna upplevs öppenhetsförordningens sådana som 

mer strikta än de svenska. 
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Det är förvisso inte särskilt konstigt att EU:s offentlighetsreglering inte är lika omfattande och 

tillåtande som den svenska. EU-rätten har hämtat mycket inspiration från länder som inte alls 

har samma tradition av offentlighet som Sverige. På så vis har en sådan offentlighetsprincip 

som finns i Sverige länge känts främmande för många andra europeiska länder. Med tanke på 

att Sveriges offentlighetsprincip funnits i den svenska rättstraditionen sedan 1766 är det inte 

konstigt att en sådan princip ännu inte hunnits utvecklas i EU, som jämförelsevis är ett relativt 

nytt samarbete. Visst har EU-rätten en lång väg kvar att gå för att kunna nå upp till en 

offentlighetsreglering som den svenska, men den är ändå på god väg, vilket har ansetts vara 

en framgång för den svenska linjen. 

 

5. En EU-rättslig offentlighetsprincip – enbart positivt för svensk rätt? 

Inom EU håller alltså en offentlighetsprincip uppenbarligen på att utvecklas, och Sverige är 

en av de medlemsstater som är väldigt pådrivande i en sådan utveckling. Vad skulle en EU-

rättslig offentlighetsprincip egentligen innebära för den svenska offentlighetsprincipen? Vore 

det verkligen enbart positivt om en EU-rättslig offentlighetsprincip utvecklades till en allmän 

rättsprincip? Det här kommer att diskuteras i följande kapitel. 

 

5.1 EU:s allmänna rättsprincipers ursprung och rättsliga ställning 

En viktig del av EU:s rättskällor utgörs av de allmänna rättsprinciperna. Principerna har 

skapats och utvecklats av EU-domstolen på grund av att det funnits ett stort behov av att fylla 

ut de många luckor som finns i EU:s fördrag. Vissa av de allmänna rättsprinciperna finns 

numera kodifierade, medan andra går att utläsa ur EU-domstolens rättspraxis. De allmänna 

rättsprinciperna anses idag utgöra en del av EU:s primärrätt; Finner EU-domstolen att en 

sekundärrättslig regel inte överensstämmer med en allmän rättsprincip, ska rättsprincipen 

sättas föra den sekundärrättsliga regeln.
55

 Rättsprinciperna är bindande för EU:s institutioner 

och för medlemsstaterna.
56

 Principerna anses befinna sig på samma nivå som fördragen i EU:s 

rättskällehierarki.
57

 Det här innebär att EU:s allmänna rättsprinciper är direkt tillämpliga i 

svensk lagstiftning och vid svenska myndigheter.
58

 

De allmänna rättsprinciperna kompletterar primärrätten och formar dess innehåll.
59 

Principerna utvecklas först och främst mot bakgrund av regler i fördragen. I de EU-rättsliga 

fördragen finns många vaga och generella bestämmelser, varför det krävs att dessa fylls ut 

genom EU-domstolens tolkningar av sådana bestämmelser. Utöver det stödjer sig EU-

domstolen på internationella konventioner vid skapandet av rättsprinciper, exempelvis 

Europakonventionen.
60

 Dessutom grundar EU-domstolen allmänna rättsprinciper på de 
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gemensamma rättstraditioner som finns i medlemsstaterna.
61

 När EU-domstolen utvecklar 

allmänna rättsprinciper utgår den inte från specifika bestämmelser i medlemsstaternas 

lagstiftningar, utan principerna skapas snarare utifrån underliggande och mer grundläggande 

principer som råder i de olika medlemsstaterna. Domstolen måste alltid vara noga med att 

utveckla rättsprinciper som faktiskt stämmer överens med de rättsliga värderingar som finns i 

medlemsstaterna, annars riskerar EU-domstolen att förlora sin acceptans hos 

medlemsstaterna, en acceptans som är avgörande för EU:s existens, då EU-samarbetet kräver 

att medlemsstaterna accepterar institutionernas ageranden och befogenheter.
62

 Det krävs inte 

att en viss princip, för att kunna inspirera till en EU-rättslig princip, tillhör alla 

medlemsstaters rättstraditioner. Det är tillräckligt att en princip mera generellt av domstolen 

anses ha stöd i de flesta av medlemsländernas rättsuppfattningar.
63

 Domstolen har hämtat 

mycket inspiration från tysk och fransk förvaltningsrätt vid utvecklandet av rättsprinciper.
64

 

För att fastställa vilka rättsprinciper som ska anses erkända i de flesta av EU:s medlemsstater 

har EU-domstolen utvecklat en speciell metod, nämligen en komparativ metod. När 

domstolen använder metoden utgår den från de grundläggande rättsprinciper som råder i 

medlemsstaterna och jämför dem med varandra.
65 

Det är viktigt att EU-domstolen är noga 

med att utveckla principer som faktiskt stämmer överens med de rättsliga värderingar som 

råder i medlemsstaterna. När domstolen använder sig av den komparativa metoden utgår den 

därför från fyra olika syften. För det första granskar domstolen om det finns några 

gemensamma nämnare i de olika medlemsländernas rättssystem, som kan legitimera en viss 

lösning för en viss frågeställning. För det andra undersöks om det föreligger några betydande 

skillnader mellan de olika medlemsstaternas nationella rättsordningar. För det tredje 

undersöks om det finns någon viss juridisk lösning i något av medlemsländernas rättssystem 

som skulle kunna komma till användning inom EU-rätten, och för det fjärde syftar den 

komparativa metoden till att se till att EU-domstolens tolkningar och skapande av 

rättsprinciper inte skiljer sig allt för mycket från medlemsstaternas rättstraditioner.
66

 

Rättsprinciperna är på så vis förankrade i medlemsstaternas rättssystem. 

Ett rättsfall som belyser EU-domstolens användande av den komparativa metoden är målet 

AM & S mot kommissionen.
67

 I fallet hävdade företaget AM & S att kommissionen inte hade 

rätt att ta del av vissa affärshandlingar som förekommit i brevväxlingar mellan en advokat och 

hans klient. Företaget menade att den här typen av sekretess respekterades i de flesta 

medlemsstater, varför den borde respekteras av kommissionen. EU-domstolen angav i sina 

domskäl att unionsrätten skulle ta hänsyn till de gemensamma principerna och begreppen i 

medlemsstaternas regleringar kring sekretess, då en sådan typ av sekretess erkänts i de flesta 

medlemsstaterna.
68

 Därefter utgick domstolen i sin bedömning från de kriterier som var 
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gemensamma i medlemsstaternas lagstiftning vad gällde skydd för sekretess av brevväxling 

mellan en advokat och hans klient. Domstolen konstaterade vilka betydande likheter och 

skillnader som förelåg mellan de olika medlemsstaternas rättsordningar på området, för att 

slutligen fastställa att den typen av sekretess som avsågs i målet kunde anses allmänt erkänd i 

de flesta av medlemsstaterna.
69 

 

5.2 En offentlighetsprincip mer restriktiv än den svenska 

Det är idag omtvistat huruvida en EU-rättslig offentlighetsprincip finns, och hör till de 

allmänna rättsprinciperna eller inte. I vart fall håller en sådan princip på att utvecklas.
70

 Vad 

skulle det då innebära för den svenska offentlighetsprincipen om en EU-rättslig 

offentlighetsprincip skulle bli en av EU:s allmänna rättsprinciper, och därmed bli primärrätt? 

Då de allmänna rättsprinciperna utvecklas mot bakgrund av de rättstraditioner som råder i en 

majoritet av medlemsstaterna, är sannolikheten stor att en EU-rättslig offentlighetsprincip 

skulle bli mycket mer restriktiv än den svenska, då den skulle utvecklas mot bakgrund av 

medlemsstater och rättstraditioner som traditionellt sett haft en hög grad av sekretess. Om en 

EU-rättslig offentlighetsprincip stadgades som en av EU:s allmänna rättsprinciper, skulle 

därför en offentlighetsprincip som sannolikt inte alls vore lika omfattande som den svenska 

offentlighetsprincipen behöva beaktas av svenska myndigheter, och på grund av principen om 

EU-rättens företräde riskera att inskränka och sättas före den svenska offentlighetsprincipen. 

Huruvida en sådan problematik skulle kunna uppstå, och vad det i så fall skulle innebära, 

kommer att diskuteras nedan. 

I samband med att förslaget till EU:s öppenhetsförordning offentliggjordes diskuterade Ulf 

Öberg i en artikel i Europarättslig Tidsskrift
71

 en liknande problematik. Han menade att det 

var en svår gåta hur den svenska offentlighetsprincipen skulle kunna förenas med de i 

öppenhetsförordningen nya, mer restriktiva reglerna och principerna.
72

 Han konstaterade de 

huvudsakliga skillnader som förelåg mellan förslaget till ny öppenhetsförordning och den 

svenska offentlighetsregleringen, och belyste särskild förordningens bestämmelse om 

sekretessbeläggandet av känsliga handlingar och principen om upphovsmannens vetorätt. Han 

menade att bland de invändningar som fanns mot förslaget till ny förordning var den främsta 

just mot dessa bestämmelser. Han konstaterade att enligt förordningen kan tillgång till 

känsliga handlingar medges endast efter att en sådan avklassificerats. En sådan 

avklassificering ska ske i enlighet med de regler som gäller hos den EU-institution som 

upprättat handlingen.
73

 På så vis menade Öberg att det åligger upphovsmannen till en 

handling att besluta huruvida handlingen ska offentliggöras eller inte. Känsliga handlingar 

som inkommer till en myndighet kan således endast diarieföras och lämnas ut med ingivarens 

medgivande. Dessutom har medlemsstaterna förpliktat sig att se till att de regler som anges i 

öppenhetsförordningen respekteras när en nationell myndighet handlägger en begäran om att 
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få ta del av en känslig handling. Det här innebär alltså att svenska myndigheter måste se till 

att de principer som anges i de tillåtna grunderna för sekretess i förordningen respekteras vid 

tillämpningen av TF och sekretesslagen (nuvarande OSL).
74

 

Öberg ställde sig därefter frågan vad svenska tjänstemän skulle göra om de fann det omöjligt 

att tillämpa den svenska offentlighetsprincipen i enlighet med EU-rätten. Han menade här att 

EU-domstolens praxis tyder på att nationella myndigheter i sådana fall ska tillämpa EU-rätten 

framför nationell lagstiftning. Därför kan det inte uteslutas att svenska tjänstemän ibland 

måste låta bli att tillämpa den svenska offentlighetsprincipen, om en sådan tillämpning skulle 

resultera i en konflikt med EU-rättsliga regler.
75

 Den här praxisen, som kallas EU-rättens 

spärrverkan, utgör enligt Öberg ett hot mot den svenska offentlighetsprincipen. 

Sammanfattningsvis menade Öberg alltså att EU:s öppenhetsförordning kommer att påverka 

den svenska offentlighetsprincipen negativt. Svenska myndigheter kommer, om 

öppenhetsförordningen träder i kraft (vilket den ju gjort), tvingas välja om de vill tillämpa den 

nationella grundlagen, eller lojalt följa EU-rätten. På grund av de skillnader som föreligger 

mellan EU:s öppenhetsförordning och den svenska offentlighetsprincipen ökar glappet mellan 

den svenska och den EU-rättsliga regleringen för offentlighet och sekretess. Därmed finns en 

ökad risk för att en konflikt uppstår mellan de båda regelverken, varvid den svenska 

offentlighetsprincipen riskerar att åsidosättas.
76 

Som Öberg beskriver finns ett glapp mellan den svenska och den EU-rättsliga offentlighets- 

och sekretessregleringen, vilket även redogjorts för ovan. Ett sådant glapp, menar Öberg, 

riskerar att inskränka den svenska offentlighetsprincipen, då EU-rätten ska ges företräde 

framför nationell lagstiftning. EU är i full färd med att utveckla en offentlighetsprincip. 

Huruvida en sådan princip idag kan anses tillhöra primärrätten är svårt att uttolka, men att 

principen finns och ständigt utvecklas står klart. Vid skapandet av allmänna rättsprinciper 

grundar EU-domstolen sina överväganden på principer och värderingar som förekommer i 

medlemsstaternas egna rättstraditioner. För att en rättsprincip således ska anses tillhöra 

primärrätten, ska den vara förankrad i de flesta av EU:s medlemsländers rättssystem, där den 

ska vara allmänt erkänd. Sverige är som tidigare nämnt relativt unikt för sin omfattande 

offentlighetsreglering. Få andra medlemsstater har samma långtgående tradition av 

handlingsoffentlighet som Sverige. Således är en offentlighetsprincip liknande den som finns i 

Sverige svår att förankra i de flesta medlemsstaters rättstraditioner, då många av dessa 

tvärtom har en tradition av sekretess snarare än offentlighet. EU-domstolen torde då istället 

anamma den tradition av sekretess som är förankrad i majoriteten av EU:s medlemsstater, 

vilket den också gjort då sekretess av tradition varit huvudregeln för handlingar hos EU:s 

institutioner så som beskrivits ovan. Om en EU-rättslig offentlighetsprincip utvecklas och så 

småningom anses utgöra en del av primärrätten, blir den direkt tillämplig hos svenska 

myndigheter. Risken är dock stor för att en EU-rättslig offentlighetsprincip är mycket mer 

restriktiv än den svenska, just på grund av en sådan restriktiv reglering av offentlighet av 

tradition varit huvudregeln i många av medlemsstaterna. Det framgår om man betraktar och 
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jämför skillnaderna mellan Sveriges och EU:s offentlighetsregleringar att det föreligger 

betydande skillnader mellan dem. En sådan offentlighetsprincip som föreligger i Sverige kan 

antagligen inte anses vara allmänt vedertagen i de flesta av EU:s övriga medlemsstater, och 

kommer kanske därför inte tas i beaktande när EU-domstolen utvecklar en 

offentlighetsprincip. Ändå ska en sådan EU-rättslig offentlighetsprincip tillämpas av svenska 

myndigheter. Problemet blir då att den svenska offentlighetsprincipen, så som Öberg 

beskriver, får stå tillbaka för den EU-rättsliga regleringen, till följd av principen om EU-

rättens företräde. 

Sverige jobbar hårt för att få till stånd en EU-rättslig offentlighetsprincip. Men en sådan 

princip kanske inte enbart är positivt för den svenska linjen, då den i själva verket kan komma 

att inskränka den svenska offentlighetsprincipen, och göra de svenska reglerna om 

handlingsoffentlighet mer restriktiva. En EU-rättslig offentlighetsprincip måste utgöra en 

kompromiss mellan de svenska, omfattande reglerna för offentlighet, och de andra 

medlemsstaternas mer restriktiva regleringar. På så vis finns risken att Sverige måste 

”kompromissa bort” en del av sina omfattande regler för att lyckas få igenom en EU-rättslig 

offentlighetsprincip. Annars kan det bli svårt att få andra EU-medlemsstater att gå med på en 

sådan allmän rättsprincip. På så vis kan en EU-rättslig, primärrättslig, och direkt tillämplig 

offentlighetsprincip snarare bli ett bakslag för den svenska linjen än en framgång. På så vis 

skulle det bli svårare för medborgarna att ta tillvara sina rättigheter, då 

handlingsoffentligheten kraftigt skulle kunna komma att begränsas. I Sverige finns en 

omfattande reglering kring offentlighet och sekretess, som grundar sig på TF:s bestämmelse i 

2 kap. 1 § om allmänna handlingars offentlighet. Skulle en EU-rättslig offentlighetsprincip bli 

klassad som allmän rättsprincip skulle det riskera att Sveriges omfattande regelverk för 

offentlighet och sekretess skulle behöva ändras till förmån för de mer begränsade regler som 

skulle komma av EU:s offentlighetsprincip. 

Slutsatsen blir alltså att det kanske alltså inte är enbart positivt att den offentlighetsprincip 

som håller på att växa fram inom EU blir en av EU-domstolen utvecklad allmän rättsprincip 

som medlemsstaterna lojalt måste tillämpa vid tolkning och tillämpning av lag, då en risk 

finns att den ”slår ut” en del av de regler som finns i den svenska regleringen för offentlighet 

och sekretess, då de föreskriver en mycket högre grad av offentlighet än vad den EU-rättsliga 

eventuellt gör.   
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6. Har Sveriges medlemskap i EU inneburit inskränkningar av den svenska 

offentlighetsprincipen? 

I de föregående avsnitten har redogjorts för de mest betydande skillnaderna mellan det 

svenska och det EU-rättsliga regelverket för offentlighet och sekretess, samt för vad en EU-

rättslig offentlighetsprincip skulle kunna innebära för den svenska offentlighetsprincipen. I 

följande avsnitt kommer problematiken med att två olika regelverk numera är tillämpliga i 

Sverige fortsätta att belysas. Det kommer att undersökas hur den EU-rättsliga offentlighets- 

och sekretessregleringen som finns idag faktiskt har påverkat den svenska 

offentlighetsprincipen. Har den svenska offentlighetsregleringen påverkats av den mer 

restriktiva EU-rättsliga regleringen, som en konsekvens av principen om EU-rättens 

företräde? Har Sveriges väl utvecklade och mycket omfattande offentlighetsprincip inskränkts 

eller åsidosatts till följd av att EU:s offentlighetsreglering inte är fullt lika omfattande, utan 

föreskriver sekretess i högre grad? Har svenska myndigheter satt EU-rättsliga sekretessregler 

framför de svenska vid konflikter mellan de två regelverken? För att enklare kunna föra en 

sådan diskussion ska först principen om EU-rättens företräde och EU-rättens spärrverkan 

redogöras för. 

 

6.1 Principen om EU-rättens företräde och EU-rättens spärrverkan 

Sedan Sverige anslöt sig till EU är två skilda rättssystem tillämpliga i Sverige. Huvudregeln är 

att den nationella rättstillämparen till följd av EU-rättens företräde framför nationell rätt först 

måste kontrollera om det finns några EU-rättsliga bestämmelser som är tillämpliga på det 

aktuella fallet, innan nationell rätt tillämpas. Den nationella rätten ska så långt som möjligt 

tolkas och tillämpas i enlighet med EU-rätten. Finner rättstillämparen att det inte är möjligt att 

tillämpa nationell rätt i enlighet med EU-rätt på grund av att de två regleringarna är för olika, 

ska EU-rätten äga företräde och tillämpas framför nationell rätt. Det här kallas principen om 

EU-rättens företräde.
77

 Det här innebär alltså för Sveriges del bland annat att de nationella 

myndigheterna ska tolka och tillämpa de svenska rättsreglerna i enlighet med EU-rätten. 

Anser en myndighet att det inte är möjligt för att rättsreglerna är för olika varandra, ska EU-

rätten ges företräde framför den svenska rätten. 

På vissa områden har EU:s medlemsstater enligt artikel 2.2 FEUF så kallad delad kompetens 

med EU. Det innebär att medlemsstaterna har rätt att lagstifta på ett område så länge EU 

avhåller sig från att lagstifta på det området. Om EU däremot utnyttjar sin kompetens genom 

att lagstifta på området, upphör medlemsstatens kompetens att gälla. Medlemsstaternas 
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utrymme att lagstifta på just det området blir således upptagen, vilket har kommit att 

benämnas unionsrättens spärrverkan.
78

 

 

6.2 Bevarandet av offentlighetsprincipen – en hjärtefråga inför Sveriges anslutning till 

EU 

Som påvisats ovan förekommer en rad betydande skillnader mellan den EU-rättsliga och den 

svenska offentlighets- och sekretessregleringen. Redan under medlemskapsförhandlingarna 

inför Sveriges anslutning till EU uppstod därför en oro över att den svenska 

offentlighetsprincipen skulle komma att behöva anpassas för att överensstämma med de 

åtaganden som ett EU-medlemskap skulle medföra.
79

 Bevarandet av den för Sverige så 

viktiga offentlighetsprincipen var en av de mest diskuterade frågorna inför och under 

tidpunkten för Sveriges påbörjade EU-medlemskap år 1995. Anledningen till att frågan blev 

så omdiskuterad var främst att Sverige skiljer sig från många andra EU-medlemsländer på 

grund av sin långa tradition av öppenhet.
80

 Bland många svenska jurister var osäkerheten stor 

kring vad som skulle hända med offentlighetsprincipen vid Sveriges anslutning till EU. Det 

spekulerades i huruvida principen skulle riskera att inskränkas av EU-lagstiftningen, och om 

EU:s regler skulle begränsa offentlighetsprincipen på grund av principen om EU-rättens 

företräde.
81

 Många trodde att den svenska offentlighetsprincipen skulle riskera att ”slås ut” av 

den EU-rättsliga regleringen om en konflikt skulle uppstå mellan de EU-rättsliga och de 

svenska sekretessreglerna, och således helt åsidosättas.
82

 

Till följd av den här oron, och till följd av de stora skillnader som förelåg mellan den svenska 

och den EU-rättsliga offentlighets- och sekretessregleringen, var Sverige inte sena med att 

göra det tydligt att den nationella offentlighetsprincipen var något landet skulle strida för att 

bevara i oförändrat skick, även efter anslutningen till EU. Till EU:s primärrätt hör förutom de 

grundläggande fördragen även de anslutningsfördrag som sluts med nytillkomna 

medlemsländer i samband med deras anslutning till EU. När nya länder ansluter sig till EU 

har de att acceptera det omfattande regelverk som redan byggts upp inom unionen, då 

utrymme saknas för omförhandlingar av den institutionella och rättsliga strukturen. EU har 

bedömt det vara omöjligt att ta upp en omförhandling med varje nytt land som tillkommer, då 

EU:s regelverk idag är väl utvecklat och mycket omfattande. Dock sluter varje ny 

medlemsstat ett anslutningsfördrag vid inträdet i EU. Sådana anslutningsfördrag innehåller 

vanligtvis bestämmelser om särskilda och viktiga önskemål från medlemsländernas sida inför 

anslutningen.
83 
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Som ett bevis för den vikt offentlighetsprincipen tillerkändes i det svenska rättssystemet, 

stadgades i Sveriges anslutningsfördrag att Sverige välkomnar den pågående utvecklingen 

mot ökad öppenhet inom EU, och att offentlighetsprincipen och särskilt rätten att ta del av 

allmänna handlingar är och förblir en grundläggande princip som utgör en del av Sveriges 

konstitutionella, politiska och kulturella arv.
84

 Att Sverige uttryckligen i sitt 

anslutningsfördrag angett vikten av offentlighetsprincipen, visar på den starka ställning 

principen har i svensk rätt. Det markerar att Sverige inte är beredda att låta EU-rätten 

inskränka eller förändra den svenska regleringen för offentlighet och sekretess. Stadgandet är 

visserligen rätt generellt, och uttrycker ingen specifik bestämmelse eller något uttryckligt krav 

angående vissa specifika lagar eller paragrafer. Därför fyller ett sådant stadgande från 

Sveriges sida kanske mest en funktion som en markering på att offentlighetsprincipen är en 

viktig del av Sveriges rättstradition, och utgör på så vis ingen specifik bestämmelse som kan 

åberopas vid en konflikt mellan EU-rättslig och svensk lagstiftning. 

I 10 kap. 6 § RF stadgas att riksdagen inom ramen för EU-samarbetet kan överlåta 

beslutanderätt på områden som inte rör principerna för statsskicket. Inför Sveriges anslutning 

till EU var Sveriges konstitutionsutskott (KU) noga med att understryka att landets 

tryckfrihetslagstiftning tillhör sådana grundläggande principer för statsskicket, för vilka 

kompetens enligt 10 kap. 6 § RF inte får överlåtas.
85

 De framhöll tydligt att den svenska 

folkstyrelsen bland annat bygger på fri åsiktsbildning. För en sådan fri åsiktsbildning är 

offentlighetsprincipen en viktig grundsten. KU menade därför att det var av stor vikt att de 

regler EU-institutionerna beslutar om inte fick rubba den svenska offentlighetsprincipen.
86

 

Även regeringen framhöll i sin proposition 1992/93:120 om ändring i sekretesslagen 

(1980:100) med anledning av EES-avtalet att ”den svenska anpassningen till EES-avtalet ska 

bedrivas på ett sätt som är förenligt med den tradition av betydande öppenhet som så längre 

präglat svensk förvaltning”.
87 

Det är tydligt att viktiga organ inom Sveriges rättsväsende inför landets anslutning till EU var 

noga med att försäkra både landets medborgare och EU-medlemsstaterna om att 

offentlighetsprincipen inte fick komma att påverkas av medlemskapet. Både KU och 

regeringen framhöll vikten av offentlighetsprincipen som en del av den svenska 

rättstraditionen, och vikten av att den bevarades. Det står klart att offentlighetsprincipen är 

något som är betydande för det svenska rättssamhället. Att den dessutom uttryckligen 

omnämns i Sveriges anslutningsfördrag som en av de viktiga konstitutionella principer som 

måste få förbli en grundläggande princip är en markering från Sveriges sida om att 

offentlighetsprincipen värnas om i det svenska rättssamhället. Hur har då 

offentlighetsprincipens utveckling i Sverige sett ut sedan anslutningen till EU 1995? Har 

offentlighetsprincipen förblivit så opåverkad som man önskade och hoppades? Eller har EU-
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medlemskapet inneburit att offentlighetsprincipen begränsats, inskränkts eller åsidosatts? Den 

här frågeställningen kommer att undersökas och diskuteras i det följande. 

 

6.3 Luftfartsolycksförordningens effekt på handlingsoffentligheten 

År 2010 antogs av Europaparlamentet och rådet en förordning
88

 med syfte att förbättra 

flygsäkerheten och förebygga framtida olyckor.
89

 Förordningen kommer härefter att 

benämnas luftfartsolycksförordningen. Förordningen tillämpas av bland annat 

Transportstyrelsen och Statens Haverikommission (se rättsfallen nedan). Förordningen 

innehåller vissa sekretessregler för sådana handlingar den berör. Bland annat föreskriver 

förordningens artikel 14, som har rubriken ”skydd av känslig säkerhetsinformation”, att vissa 

uppgifter inte ska eller får göras tillgängliga eller lämnas ut för andra ändamål än för 

säkerhetsutredningar.
90

 I artikel 14.3 anges vidare att den myndighet som beslutar om 

utlämnande av handlingar ska göra en intresseavvägning, där ett beslutande om utlämnande 

av en handling kan göras om fördelarna av utlämnandet väger över nackdelarna. 

Den intresseavvägning som enligt förordningen ska göras vid en begäran om utlämnande av 

handlingar som berör de områden förordningen reglerar, är olik den menprövning som anges 

för liknande handlingar i OSL. Sekretessregelns konstruktion ger utrymme för en hög grad av 

restriktivitet och skönsmässighet, vilket står i kontrast till sekretessbestämmelserna i OSL.
91

 

Det är här tydligt att OSL i det här fallet inte har anpassats efter förordningen. De 

skaderekvisit som anges i 29 kap. 10 § och 30 kap. 23 § OSL, som är de svenska 

sekretessbestämmelser som är tillämpliga på sådana handlingar luftfartsolycksförordningen 

berör, har inte kompletterats med bestämmelser om att en menprövning ska inkludera 

allmänna intressen, som anges i artikel 14.3 i förordningen. Inte heller anges i OSL att 

utlämnandet av handlingar ska vara absolut nödvändigt, vilket anges i förordningens artikel 

14.4. I angivna paragrafer i OSL hänvisas enbart till skada som kan drabba ”enskild eller 

närstående”, och att det är dessa intressen en menprövning ska baseras på. 

Inom transportpolitikområdet, som förordningen berör, har EU delad kompetens med 

medlemsstaterna, vilket innebär att en medlemsstats kompetens att lagstifta på området 

kvarstår fram tills att EU lagstiftar på det berörda området.
92

 I förordningens artikel 14 

regleras som ovan nämnts sekretess till skydd för känslig säkerhetsinformation. Då 
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förordningen är direkt tillämplig hos berörda myndigheter omfattar den här bestämmelsen 

regleringar om handlingars sekretess hos nationella myndigheter. EU-lagstiftning reglerar 

alltså om sekretess och handlingsoffentlighet vid bland annat Transportstyrelsen och Statens 

Haverikommission. Faktum är emellertid att EU inte har tilldelats någon kompetens att 

lagstifta på området för handlingsoffentlighet och sekretess hos nationella myndigheter. Att 

EU ändå lagstiftat på området genom att inkludera sekretessbestämmelser i 

luftfartsolycksförordningen utgör ett exempel på något som kallas competence creep. Det här 

är ett uttryck för när EU:s institutioner successivt utökar sin kompetens inom ramen för 

utövandet av sin befintliga kompetens.
93

 

Dessutom anges som ovan diskuterats i 2 kap. 2 § TF att rätten att ta del av allmänna 

handlingar endast får begränsas om en sådan begränsning finns angivet i en särskild lag, med 

vilken åsyftas OSL, eller i en annan lag eller förordning som OSL hänvisar till. Någon sådan 

hänvisning till luftfartsolycksförordningen förekommer varken i OSL eller i någon annan lag, 

vilket måste innebära att TF inte tillåter att handlingsoffentligheten inskränks genom 

förordningen.
94

 Som påvisades i rättsfallet RÅ 2006 ref. 87 ovan gick i det fallet inte en 

sekretessbestämmelse att basera på en bestämmelse i Europakonventionen, då någon 

hänvisning till konventionen inte angavs i sekretesslagen. På samma sätt anges i OSL ingen 

hänvisning till luftfartsolycksförordningen i det här fallet. 

Faktum är att Näringsdepartementet i en beredningspromemoria diskuterade vilken effekt 

förslaget till luftfartsolycksförordningen skulle kunna ha på svensk sekretesslagstiftning. De 

konstaterade där att förslaget till förordningen möjligen skulle kunna innebära sekretess för 

uppgifter som då inte redan täcktes av någon befintlig sekretessbestämmelse, och att förslaget 

skulle kunna komma att orsaka justeringar i regleringen angående handlingsoffentligheten.
95 

 

6.3.1 Luftfartsolycksförordningen öppnar upp för möjligheter att åsidosätta handlingsoffentligheten 

Luftfartsolycksförordningens sekretessreglering utgör i själva verket ett exempel på hur EU-

lagstiftning har begränsat offentlighetsprincipen hos några av de myndigheter som berörs av 

förordningen. Från Kammarrätten finns ett antal rättsfall som påvisar en sådan begränsning. 

Några av dessa rättsfall ska i kronologisk ordning redogöras för och diskuteras nedan. 

I mål nr. 1592-11 från kammarrätten i Stockholm hade B. W ansökt om att få ut två 

handlingar från Statens Haverikommission (SHK), angående ett specifikt ärende, men blivit 

nekad att få ut handlingarna då SHK menade att det skulle strida mot 

luftfartsolycksförordningens artikel 14 att lämna ut dem. B. W anförde att de berörda 

handlingarna var offentliga enligt svensk lag. Han ansåg inte att det fanns något stöd i 

luftfartsolycksförordningen för att inte lämna ut dem. SHK hade inte gjort någon prövning av 

om handlingarna skulle lämnas ut med tillämpning av reglerna i TF eller OSL. Kammarrätten 

menade i sin bedömning att rätten att ta del av allmänna handlingar finns grundlagsreglerad i 

                                                           
93

 A. Östlund och J. Hallberg, s. 469. 
94

 A. Östlund och J. Hallberg, s. 464. 
95

 Regeringskansliets faktapromemoria 2009/10:FPM53, s. 4. 



 
 

26 
 

2 kap. 1 § TF. Då ingen prövning enligt dessa regler hade gjorts beslutade kammarrätten att 

målet skulle återförvisas till SHK för ny prövning. 

Vad kammarrätten här menade måste alltså ha varit att TF och OSL skulle ha prövats först, då 

någon begärde att få ta del av de handlingar som förvarades hos SHK. Det här fallet visar på 

att det bevisligen lätt kan uppstå vissa oklarheter hos myndigheter om hur de ska använda de 

EU-rättsliga och svenska sekretessreglerna vid en prövning av om en viss handling ska 

lämnas ut, samt kring vilka som ska tillämpas först. Det här måste innebära en risk för att den 

svenska offentlighetsprincipen åsidosätts. Möjligen är det så att myndigheter har kännedom 

om principen om EU-rättens företräde som redogjorts för ovan, och utan att se till de svenska 

reglerna tillämpar de EU-rättsliga reglerna i första hand, för att inte gå emot principen om 

EU-rättens företräde. På så vis riskerar handlingsoffentligheten att begränsas av EU:s mer 

restriktiva sekretessregler, vilket faktiskt skett i det här fallet. 

I mål nr. 3605-11 från kammarrätten i Jönköping hade företaget HeliAir Sweden AB från 

Transportstyrelsen begärt ut händelserapporter och en utredning gjord av Luftfartsverket, men 

fått avslag av Transportstyrelsen. De överklagade beslutet, och kammarrätten menade att det 

enligt luftfartsolycksförordningen förelåg sekretess för de berörda uppgifterna, och att 30 kap. 

23 § OSL, som var den bestämmelse som annars skulle varit tillämplig på handlingarna, inte 

föranledde någon annan bedömning. 

HeliAir ansåg även att de hade rätt till partsinsyn i de aktuella utredningarna och att några 

skäl för sekretess inte förelåg. Kammarrätten menade här att luftfartsolycksförordningen gav 

domstolar och myndigheter behörighet att besluta om ett utlämnande, om fördelarna med att 

lämna ut de aktuella uppgifterna vägde upp de för landet ogynnsamma samt de internationella 

påföljder en sådan åtgärd skulle kunna ha för den aktuella säkerhetsutredningen eller för 

framtida säkerhetsutredningar. Vid kammarrättens avvägning mellan de aktuella intressena 

fann den att det med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse var av särskild vikt att 

uppgifterna inte röjdes. Därmed avslogs överklagandet, och kammarrätten konstaterade alltså 

att Transportstyrelsen gjort rätt när de beslutat att inte lämna ut handlingarna.   

I det här fallet ansåg inte kammarrätten att någon konflikt förelåg mellan de svenska och de 

EU-rättsliga sekretessreglerna, varför Transportstyrelsen gjort en korrekt bedömning när de 

tillämpat luftfartsolycksförordningens bestämmelser om sekretess. Transportstyrelsen 

tillämpade således de svenska bestämmelserna i enlighet med EU-rätten, vilket enligt 

kammarrätten var ett korrekt förfarande. 

I mål nr. 2594-12 från kammarrätten i Jönköping hade M. H, som arbetade för en populär TV-

kanal, begärt ut handlingar hos Transportstyrelsen. I handlingarna fanns uppgifter om 

händelserapporter inom luftfartsområdet angående antalet kollisioner mellan flygplan och 

fåglar inom Arlanda flygplats. Han hade begärt ut uppgifterna för att kunna meddela dem till 

allmänheten, då han ansåg det vara av yttersta vikt att allmänheten fick kännedom om sådana 

uppgifter. Transportstyrelsen avslog ansökan. I skälen för kammarrättens avgörande pekade 

domstolen på de bestämmelser i 30 kap. 24 § OSL som anger att sekretess gäller om det 

föreskrivs i en EU-förordning myndigheten är bunden till. Vidare pekade kammarrätten på att 

30 kap 24 § OSL kräver att den aktuella rättsakten innehåller en klausul om att uppgifterna 
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inte får lämnas vidare i det aktuella fallet för att vara tillämplig. Domstolen menade vidare att 

artikel 14.2 d i luftfartsolycksförordningen fick anses utgöra en sådan klausul. Därför kunde 

uppgifter som omfattades av förordningen och som lämnats till svenska myndigheter omfattas 

av sekretess enligt 30 kap. 24 § OSL. Kammarrätten angav även att sådan sekretess gäller för 

uppgift om en persons personliga eller ekonomiska förhållanden, som myndigheten innehar 

till följd av avtalet. Det ansågs vidare att uppgifter om affärs- och driftförhållanden, som 

handlingarna i fallet hänförde sig till, fick anses höra till begreppet ekonomiska förhållanden. 

Kammarrätten konstaterade avslutningsvis att de handlingar med uppgifter om antalet 

kollisioner mellan flygplan och fåglar som M. H begärt utlämnade avsåg flygplatsens 

driftsförhållanden, varför de omfattades av sekretess enligt 30 kap. 24 § OSL. Överklagandet 

avslogs därmed. 

I det här fallet hade alltså Transportstyrelsen först sett till OSL:s regler vid sin bedömning av 

om de aktuella uppgifterna skulle lämnas ut eller inte. Då OSL i 30 kap. 24 § tillåter att 

sekretess föreskrivs för en handling om det anges i exempelvis en EU-rättsakt, gick 

Transportstyrelsen således till luftfartsolycksförordningen, där reglerna om sekretess för vissa 

uppgifter tillämpades framför eventuella svenska regler om sådana uppgifter. På så vis gav 

Transportstyrelsen full effekt åt bestämmelserna om EU-rättens företräde, vilket resulterade i 

att den svenska handlingsoffentligheten inskränktes. Inskränkningen av 

handlingsoffentligheten baserades alltså på de undantag som anges i 

luftfartsolycksförordningens artikel 14. Av rättsfallet att döma är det alltså möjligt att genom 

30 kap. 24 § OSL åsidosätta den svenska handlingsoffentligheten genom att åberopa 

sekretessregler som anges i en EU-förordning. 

I mål nr. 5127-12 från kammarrätten i Stockholm hade C. L hos SHK begärt att få ta del av en 

rad rapporter som hänförde sig till en flygolycka som myndigheten inte gjort någon utredning 

av. C. L begärde ut handlingarna för att kunna göra en anmälan mot SHK på grund av att de 

valt att inte utreda olyckan. SHK avslog begärandet om utlämnande av handlingar och 

hävdade att de omfattades av sekretess enligt artikel 14.1 a, b, d, och artikel 14.2 d i 

luftfartsolycksförordningen. De hävdade vidare att den aktuella händelsen inte kunde 

klassificeras som en olycka i förordningens mening, varför ingen utredning inletts. 

Kammarrätten menade att uppgifterna enligt vad SHK angivit inte kunde komma att omfattas 

av sekretess enligt förordningen. Kammarrätten menade sammanfattningsvis att SHK inte 

gjort en tillräckligt noggrann prövning enligt OSL och TF av om de berörda uppgifterna 

kunde lämnas ut eller inte. På så vis undanröjde kammarrätten SHK:s beslut om avslag och 

återförvisade begäran till myndigheten för ny prövning. 

I förevarande fall hade alltså SHK rakt av tillämpat luftfartsolycksförordningen utan att göra 

en föregående prövning enligt reglerna i OSL och TF. De hade sekretessbelagt uppgifter med 

stöd av reglerna om sekretess i förordningen, utan att först undersöka tillämpliga nationella 

bestämmelser om sekretess. Fallet visar alltså hur SHK åsidosatt svenska 

sekretessbestämmelser och istället förlitat sig helt på de EU-rättsliga, när de bedömt en 

begäran om utlämnande av handlingar. Enligt kammarrätten måste en noggrannare prövning 

enligt svenska regler ske i första hand, och därefter kan den aktuella förordningen tillämpas. 

Det framgår således att svenska regler om sekretess alltid ska beaktas först, innan EU-
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lagstiftning tillämpas. Här inskränktes alltså handlingsoffentligheten av 

luftfartsolycksförordningen, men på ett enligt kammarrätten felaktigt sätt. 

I mål nr. 3536-12 från kammarrätten i Jönköping hade L. K begärt att få ta del av vissa 

uppgifter hos Transportstyrelsen som hänförde sig till en händelserapportering, men fått 

avslag. L. K överklagade beslutet. Transportstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet och 

menade att när det gällde sekretess inom ramen för händelserapportering, som det aktuella 

fallet rörde, fanns tillämpliga bestämmelser i 29 kap. 10 § OSL som stadgade sekretess till 

skydd för enskilda som lämnat uppgifter sådana uppgifter till rapporteringen som det 

handlade om i det här fallet. Transportstyrelsen pekade också på den bestämmelse i 30 kap. 24 

§ OSL som rör internationella avtal. I bestämmelsen föreskrivs att sekretess gäller – i den mån 

riksdagen godkänt avtal härom med främmande stat eller mellanfolklig organisation – hos 

myndighet vars verksamhet består av bland annat tillsyn enligt 30 kap. 23 § OSL, för 

uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, som den aktuella 

myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Transportstyrelsen menade vidare att sådan 

sekretess är absolut. De menade att regeringen föreskrivit att 30 kap. 23 § OSL gällde i 

Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Vidare utgjorde insamlandet av händelserapporter, 

som det här fallet hänförde sig till, en del i Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. 

Transportstyrelsen hävdade att luftfartsolycksförordningen föll in under bestämmelserna i 30 

kap. 24 OSL. Förordningen var direkt tillämplig i Sverige och skulle därmed jämställas med 

svensk lag. Då de handlingar L. K hade begärt utlämnade hänförde sig till 

händelserapporteringar, tillämpades de regler om sådana handlingars sekretess som fanns i 

förordningen. Enligt Transportstyrelsens bedömning var artikel 14.2 i förordningen tillämplig 

på de aktuella handlingarna, vilken också tillämpats vid L. K:s begäran om utlämnande av de 

aktuella handlingarna. Bestämmelsen i artikel 14.2 var enligt Transportstyrelsen tydlig 

angående vilka handlingar som fick lämnas ut och inte. I artikeln angavs att uppgifter inte får 

lämnas ut eller användas för andra ändamål än för säkerhetsutredningar eller för andra 

ändamål som syftar till att förbättra flygsäkerheten vad gäller händelserapporter som lämnas 

in enligt direktiv 2003/42/EG. En EU-förordning ingår i begreppet avtal som anges i 30 kap. 

24 § OSL, och artikel 14 i luftfartsolycksförordningen är därmed en bestämmelse som binder 

Sverige vid sekretess. 

Kammarrätten höll med Transportstyrelsen om att de aktuella handlingarna kunde hänföras till 

händelserapportering, varför de omfattades av absolut sekretess. Kammarrätten gick således 

på Transportstyrelsens linje och L. K:s överklagande avslogs därmed. 

Vad kammarrätten här bekräftade var alltså att Transportstyrelsens bedömning av L.K:s 

begäran om utlämnande av de aktuella handlingarna enligt luftfartsolycksförordningens 

bestämmelser om sekretess varit korrekt utförd. Transportstyrelsen hade först sett till OSL, 

där det i 30 kap. 24 § föreskrivs att sekretess gäller där internationella avtal anger det. Det 

internationella avtal Transportstyrelsen hänvisade till var luftfartsolycksförordningen, där det i 

de tillämpliga sekretessbestämmelserna anges att sekretess gäller för sådana uppgifter om 

händelserapportering som handlingarna i fallet hänförde sig till. Det här fallet stadgar alltså ett 

exempel på hur en EU-förordning begränsar handlingsoffentligheten vid svenska 
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myndigheter. Bestämmelsen i 30 kap. 24 § som Transportstyrelsen i fallet åberopade tillåter 

internationella avtal, till vilka en EU-förordning kan hänföras, att föreskriva sekretess för 

handlingar som hänför sig till myndighetens tillsynsverksamhet. Här har dock 

Transportstyrelsen först gått till de svenska reglerna i OSL, för att därifrån hamna i 

luftfartsolycksförordningen, genom en bestämmelse om sekretess enligt internationella avtal. 

Det här visar alltså att trots att de svenska sekretessreglerna faktiskt tillämpas först, lyckas 

ändå EU-rätten inskränka på handlingsoffentligheten. Kammarrätten bekräftar att så är fallet, 

och att luftfartsolycksförordningen på så vis tillåts inskränka handlingsoffentligheten vid, i det 

här fallet, Transportstyrelsen. 

Vad dessa rättsfall påvisar är alltså att en myndighet inte rakt av kan tillämpa en EU-rättslig 

bestämmelse framför svensk lagstiftning, utan att myndigheten i fråga alltid först och främst 

ska se till den svenska lagstiftningen. Dock är det tydligt att så länge en myndighet går via 

OSL i sin sekretessbedömning, kan den svenska handlingsoffentligheten helt åsidosättas på ett 

legitimt sätt. 30 kap. 24 § OSL öppnar följaktligen upp för myndigheter som berörs av 

bestämmelsen att åsidosätta offentlighetsprincipen, om regler om sekretess för vissa 

handlingar finns stadgade i en EU-rättsakt. I de rättsfall som redogjorts för har alla 

myndigheter sett till reglerna om sekretess som finns stadgade i luftfartsolycksförordningen 

och satt de reglerna framför se svenska reglerna om sekretess. Kammarrätten konstaterar att 

så länge sådana sekretessbestämmelser åberopas med stöd av OSL, är det fullt lagligt och 

korrekt. 

Mycket riktigt anges i förarbetena till OSL att med avtal, som avses i bestämmelsen i 30 kap. 

24 §, menas bl.a. rättsakter som gäller till följd av Sveriges medlemskap i EU, vilka innefattar 

anslutningsfördragen, förordningar, och direktiv som utfärdats av EU:s institutioner.
96

 

Bestämmelserna i paragrafen infördes i och med Sveriges tillträde till EU och sekretessen 

enligt bestämmelsen är absolut.
97

 En sådan absolut sekretess är som ovan nämnt inte särskilt 

vanligt förekommande för handlingar hos svenska myndigheter, men den här bestämmelsen 

öppnar upp för att lättare kunna hävda absolut sekretess för en handling som faller in under 

bestämmelsen. 

Slutsatsen av det hela blir alltså att handlingsoffentligheten har inskränkts i och med Sveriges 

medlemskap i EU, och att en sådan inskränkning enligt kammarrättens mening är fullt tillåten. 

Transportstyrelsen och SHK, som är de ovan undersökta myndigheterna, kan tack vare 

luftfartsolycksförordningen hävda sekretess i större utsträckning än vad som är tillåtet enbart 

enligt svenska regler.   
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7. Offentlighetsprincipens framtid 

Av vad som hittills diskuterats kan konstaterats att EU-medlemskapet har påverkat den 

svenska offentlighetsprincipen genom att inskränka på handlingsoffentligheten hos de 

myndigheter som undersökts ovan. Hur ser då offentlighetsprincipens framtid ut? Kommer 

den svenska regleringen för offentlighet och sekretess att ytterligare tvingas vika för EU-

rättsliga regler, till följd av den allt ökande europeiseringen? Dessa frågor kommer att 

undersökas och diskuteras i följande kapitel. 

 

7.1 Den nya utrikessekretessen 

Den 1 januari 2014 trädde en ändring i OSL:s bestämmelser om utrikessekretessen i kraft.  

Genom ändringen i lagen tillkom en helt ny paragraf; 15 kap. 1 a §. Den nytillkomna 

paragrafens första stycke lyder: ”Sekretess gäller för en uppgift som en myndighet har fått 

från ett utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU ingånget eller av 

riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan 

antas att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbetet som avses i rättsakten 

eller avtalet försämras om uppgiften röjs.” 

I de svenska medierna blev lagändringen omskriven, då bekymrade röster höjdes från 

journalister, tryckfrihetsexperter och politiker som röstat emot förslaget till lagändring. Det 

hävdades bland annat att den nya bestämmelsen skulle riskera att hota den svenska 

offentlighetsprincipen. Det belystes att den nya bestämmelsen är väldigt generellt formulerad, 

vilket gör att den borde kunna tillämpas på nästan vilka handlingar som helst. Inte heller fanns 

någon vägledning för svenska myndigheter om hur de skulle tillämpa den nya bestämmelsen. 

Lagändringen blev således kritiserad i medierna när det stod klart att den inom en snar framtid 

skulle komma att träda i kraft.
98 

I den proposition som låg till grund för lagändringen framhöll regeringen att tack vare den 

ökade öppenheten inom EU, har Sverige i förhandlingar om nya EU-rättsakter i fler och fler 

fall fått gehör för sina synpunkter angående utformningen av rättsaktens 

sekretessbestämmelser. Dock konstaterades även att det i förhandlingar både inom och utom 

EU ofta ställts starka krav från andra medlemsstater på att principen om vetorätt för 

ursprungsinnehavaren ska gälla för sådana uppgifter som ska utbytas. Regeringen 

konstaterade även i propositionen att majoriteten av EU:s medlemsländer, som inte har 

samma tradition av offentlighet som Sverige, fortfarande tycks vilja tillämpa principen om 

vetorätt för ursprungsinnehavaren i många fall.
99 
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Regeringen fortsatte med att belysa att i och med den ökade globalisering som sker idag 

betyder det att allt fler avtal ingås mellan olika länder, och den fria rörligheten inom EU 

kräver att en större mängd information utbytes mellan medlemsstaterna i syfte att upprätthålla 

och utveckla den inre marknaden. Det här leder till att de svenska myndigheterna i allt högre 

grad hanterar handlingar som härrör från andra EU-medlemsstater, varför det ständigt måste 

kontrolleras så att myndigheterna lyckas upprätthålla den sekretess som andra medlemsstater 

kräver ska gälla för uppgifter som härrör från dem. EU går mot en allt mer öppen hållning i 

sin verksamhet och förvaltning, vilket är en framgång för Sverige. Dock går en sådan 

utveckling relativt långsamt, främst på grund av att den stora majoriteten av EU:s övriga 

medlemsstater har rättstraditioner där sekretess istället för offentlighet länge varit 

huvudregeln. Sverige är unikt med sin omfattande offentlighetsreglering, varför det är 

naturligt att en sådan utveckling inom EU går långsamt.
100

 

I och med Sveriges anslutning till EU har landet överlåtit stora delar av sin kompetens att 

lagstifta och ingå avtal till EU. Därför faller det sig naturligt att Sverige inte alltid kan vara 

med och påverka bestämmelser gällande offentlighet och sekretess i arbetet med lagstiftning 

och förhandlingar inför avtal. Då EU består av 28 olika länder som alla har unika rättssystem 

och rättstraditioner, kräver det en rad kompromisser medlemsländerna emellan. Då Sveriges 

tradition av offentlighet är unik inom unionen, kan Sverige inte alltid räkna med att få sin vilja 

och sina önskemål igenom vad gäller bestämmelser om offentlighet och sekretess. För att det 

internationella samarbetet överhuvudtaget ska kunna fungera krävs att kompromisser görs, 

och vissa intressen får stå tillbaka för andra. I sådana situationer förekommer att de nationella 

fördelarna med ett visst avtal väger över de inskränkningar som måste göras i den svenska 

handlingsoffentligheten. Därför måste Sverige ibland vara berett att förhålla sig till principen 

om vetorätt för ursprungsinnehavaren och låta den gå före de egna sekretessreglerna. Det här 

krävs av Sverige för att andra medlemsstater ska kunna lita på att Sverige hanterar handlingar 

som översänds från dem på ett korrekt sätt, och på att Sverige tillämpar den sekretess som 

krävs. Skulle inte Sverige kunna lämna sådana garantier skulle det försvåra det internationella 

samarbetet avsevärt, då andra medlemsstater skulle bli mindre benägna att lämna uppgifter till 

Sverige.
101 

Det här innebär alltså att Sverige tvingas lämna garantier på att de när så krävs kommer att 

åsidosätta den nationella lagstiftningen och ge företräde åt andra medlemsstaters eller EU:s 

bestämmelser om sekretess. Alltså frångås den egna offentlighets- och sekretesslagstiftningen 

för att få det internationella samarbetet, i det här fallet EU-samarbetet, att fungera bättre. 

Regeringen uttalade vidare i sin proposition till det nya lagförslaget om utrikessekretess att i 

Sverige är offentlighetsprincipen en viktigt och värdefull del av rättssystemet. Dock bygger 

ett internationellt samarbete på ömsesidigt förtroende. Andra länder och organisationer ställer 

följaktligen krav på att Sverige ska kunna uppfylla de sekretessbestämmelser som gäller för 

uppgifter de sänder till svenska myndigheter. Av den anledningen anser regeringen att det 

finns skäl att komplettera den svenska utrikessekretessen när det gäller vissa uppgifter som 
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innehas av svenska myndigheter till följd av EU-samarbetet. Regeringen är här dock tydlig 

med att påpeka att en sådan lagändring inte påverkar de höga ambitioner Sverige har för att 

öka öppenheten inom EU. Sverige vidhåller sitt intresse att i varje enskilt fall bedöma vilken 

grad av sekretess som är lämplig, och värnar om att nationella myndigheter även i 

fortsättningen ska få göra egna bedömningar av om en viss uppgift ska lämnas ut eller inte, 

även inom ramen för EU-samarbetet. Slutligen konstaterar regeringen att om Sverige under 

förhandlingar om internationella avtal inte får gehör för sina synpunkter vad gäller 

offentlighet och sekretess, och det ändå anses vara av stor betydelse att avtalet i fråga ingås, 

ska inte förändringar i OSL behöva göras i varje sådant enskilt fall. Därför införs den nya 

bestämmelsen om utrikessekretess, för att kunna täcka sådana situationer.
102

   

Vad den nya regleringen om utrikessekretess här öppnar upp för är alltså en möjlighet att 

frångå det i TF stadgade kravet på att en bestämmelse om sekretess noga ska anges i OSL, 

eller i en annan lag vartill OSL hänvisar. Regeringen anger i sin proposition med förslag om 

ny utrikessekretess att förändringar i OSL inte ska behöva göras varje gång Sverige ingår ett 

nytt avtal inom ramen för EU-samarbetet, vilket exempelvis kan innebära att en ny EU-

rättsakt antas och blir bindande för svenska myndigheter och domstolar. Att TF ställer upp ett 

krav på att en sekretessbestämmelse noga måste anges i OSL eller i en annan lag som OSL 

hänvisar till gör det krångligt och problematiskt för en myndighet att hävda sekretess för en 

handling. Beslutet om att handlingen inte ska lämnas ut därför att den beläggs med sekretess 

måste baseras på en specifik bestämmelse i OSL, som föreskriver sekretess för just en sådan 

handling det är fråga om i det aktuella fallet. Vad regeringen alltså menar i den här 

propositionen är att den nya bestämmelsen i OSL suddar ut kravet på att en 

sekretessbestämmelse måste regleras specifikt i OSL. Så länge en bestämmelse om sekretess 

finns i ett EU-rättsligt avtal kan en sådan bestämmelse åberopas av en myndighet, trots att just 

den bestämmelsen inte finns stadgad specifikt i OSL. Det här gör det onekligen lättare för 

svenska myndigheter att hävda sekretess för en handling som de förvarar till följd av en EU-

rättsakt. På så vis finns en risk att handlingsoffentligheten vid svenska myndigheter riskerar 

att inskränkas och åsidosättas på grund av den nya regeln om utrikessekretess.   

Den nya utrikessekretessen trädde i kraft väldigt nyligen, och är fortfarande en ny del av OSL. 

Därför är det svårt att säga redan nu hur den här lagändringen kommer att påverka den 

svenska handlingsoffentligheten, eller ens om den kommer att göra det överhuvudtaget. 

Hittills går det bara att spekulera i huruvida den nya bestämmelsen om utrikessekretess kan 

komma att inskränka den svenska handlingsoffentligheten. 

Precis som det skrevs om i media inför den nya bestämmelsens ikraftträdande kan konstateras 

att den nya bestämmelsen i 15 kap. 1 a § OSL känns väldigt generellt formulerad. Det anges 

att sekretess ska gälla för en uppgift en svensk myndighet fått från ett utländskt organ på 

grund av EU-samarbetet ”om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det 

internationella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs”. 

Vad den här formuleringen innebär mer exakt är svårt att utläsa. Den vaga formuleringen ”kan 

antas” tyder på att det inte måste stå klart att Sveriges möjlighet att delta i det internationella 

                                                           
102

 Prop. 2012/13:192, s. 26. 



 
 

33 
 

samarbetet kommer att försämras, utan det räcker med att man kan anta att det skulle kunna 

försämras för att kunna sekretessbelägga en uppgift. Dessutom anges inget om hur Sveriges 

möjlighet att delta i det internationella samarbetet ska riskera att försämras om en uppgift röjs, 

eller om hur detta kan ske. Hittills känns det således som att svenska myndigheter skulle 

kunna ange nästan vilka skäl som helst för att sekretessbelägga en uppgift, så länge det kan 

antas att möjligheten att delta i det internationella samarbetet kan försämras. 

Då EU-samarbetet är både stort och viktigt är det antagligen ingen svensk myndighet som vill 

riskera att försämra Sveriges möjlighet att delta i ett sådant arbete. Därför finns kanske risken 

att myndigheter, när de är osäkra på om en viss uppgift kan lämnas ut eller inte, 

sekretessbelägger en sådan uppgift istället för att lämna ut den, i för säkerhets skull. Dessutom 

har många andra EU-medlemsstater en tradition av att sekretess är regeln och offentlighet 

undantaget, till skillnad från Sveriges tradition med offentlighet som regel och sekretess som 

undantag. På grund av svenska myndigheters vetskap om det här finns en risk att de i allt 

större utsträckning sekretessbelägger uppgifter som kommer från en myndighet i en annan 

medlemsstat. På så vis gör dessa myndigheter en bedömning som står i motsats till den 

svenska traditionen med presumtion för offentlighet och sekretess som undantag. Det här är 

något som utan tvivel kan komma att påverka den svenska handlingsoffentligheten avsevärt, 

genom att den inte längre fungerar som grundregel i varje fall. 

Som ovan nämnt är den nya bestämmelsen om utrikessekretess ännu väldigt ny, varför det är 

naturligt att det ännu inte finns särskilt många riktlinjer i form av exempelvis praxis för hur 

den ska tolkas. Med tiden kommer dock säkerligen sådana riktlinjer att arbetas fram, och 

bestämmelsen kommer säkert bli mer tydlig och klar i framtiden. Vad den nya 

utrikessekretessen faktiskt kommer att leda till för de svenska reglerna om 

handlingsoffentlighet är upp till framtiden att utvisa. 

 

8. Avslutande kommentar 

Sverige har en långtgående tradition av offentlighet inom förvaltningen. Särskilt 

handlingsoffentligheten anses vara av stor vikt för en fri debatt och en väl fungerande 

demokrati. Offentlighetsprincipen präglar de svenska myndigheternas arbete, och till följd av 

handlingsoffentligheten ska handlingar lämnas ut i större grad än vad de ska 

sekretessbeläggas. Offentlighetsprincipen är mycket viktig ur rättssäkerhetssynpunkt, då den 

utgör en kontroll över att makten utövas under lagarna. Enligt den svenska regleringen är det 

svårt för en myndighet att hävda sekretess, då en sådan bestämmelse måste baseras på en 

specifik bestämmelse i det mycket omfattande regelverket för offentlighet och sekretess, som 

främst består av OSL. 

EU har till skillnad mot Sverige en mycket mer strikt offentlighetsreglering. Inom EU:s 

institutioner finns en tradition som föreskriver sekretess, vilket speglar de flesta av 

medlemsstaternas rättstraditioner, där sekretess snarare än offentlighet hör till rättstraditionen. 

Dock har EU börjat gå mot en allt mer öppen förvaltning, och både fler och mer omfattande 

regler om offentlighet vid institutionerna har utvecklats, nu senast genom 
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öppenhetsförordningen. Även i EU:s grundläggande fördrag finns stadganden som föreskriver 

offentlighet vid institutionerna. 

Många betydande skillnader förekommer mellan den EU-rättsliga och den svenska 

regleringen för offentlighet och sekretess. För att bara nämna några exempel finns vid EU:s 

institutioner ingen sådan meddelarfrihet som finns i Sverige. Enligt EU-rättsliga regler 

förekommer i viss mån principen om ursprungsinnehavarens vetorätt, till skillnad från den 

svenska förvaltningen där det är myndigheten som förvarar en handling som ska avgöra om 

den ska lämnas ut eller inte. Enligt svensk rätt är det dessutom svårare att hävda sekretess än 

vad det tycks vara enligt EU-rättsliga regler. Inom EU förekommer också absolut sekretess i 

betydligt högre grad än enligt svensk rätt. 

Det är tydligt att en EU-rättslig offentlighetsprincip håller på att utvecklas. Om en sådan 

princip idag finns med bland EU:s allmänna rättsprinciper är dock omstritt. Att Sverige är en 

medlemsstat som arbetar hårt för en ökad öppenhet inom EU står klart, men faktum är att en 

EU-rättslig offentlighetsprincip kanske inte enbart skulle innebära positiva effekter för den 

svenska offentlighetsprincipen. EU-rättens allmänna rättsprinciper utvecklas mot bakgrund av 

de rättstraditioner som råder i en majoritet av medlemsstaterna. Då de allra flesta av EU:s 

medlemsstater har rättstraditioner där sekretess varit regeln snarare än offentlighet, kommer 

troligen en EU-rättslig offentlighetsprincip bli mycket mer restriktiv än den svenska. Då EU:s 

allmänna rättsprinciper anses tillhöra primärrätten ska de lojalt tillämpas i medlemsstaterna 

framför den nationella rätten. På så vis skulle en EU-rättslig offentlighetsprincip eventuellt 

kunna innebära vissa begränsningar av den svenska offentlighetsprincipen, och vore 

följaktligen kanske inte enbart positivt för den svenska förvaltningens del. 

Att döma av de rättsfall som redogjorts för i uppsatsen står det klart att EU:s 

luftfartsolycksförordning har bidragit till att handlingsoffentligheten begränsats och åsidosatts 

vid Transportstyrelsens och Statens Haverikommissions bedömningar om utlämnande av 

allmänna handlingar. På så vis kan det konstateras att Sveriges medlemskap i EU faktiskt 

påverkat den svenska offentlighetsprincipen negativt. Det har genom de rättsfall som 

redogjorts för visat sig vara möjligt för Transportstyrelsen och Statens Haverikommission att 

gå runt reglerna för den svenska handlingsoffentligheten genom att åberopa 

luftfartsolycksförordningens sekretessregler, så länge det görs via 30 kap. 24 § OSL. 

Följaktligen har Sveriges EU-medlemskap inskränkt den svenska offentlighetsprincipen hos 

de myndigheter som undersökts. 

Vad gäller den svenska offentlighetsprincipens framtid så finns genom den nya bestämmelse 

om utrikessekretess som införts i OSL, och som särskilt reglerar EU-avtal, en risk att den 

svenska handlingsoffentligheten inskränks ytterligare. Den nya bestämmelsen gör det möjligt 

för svenska myndigheter att frångå den i TF angivna bestämmelse som stadgar att en specifik 

bestämmelse för sekretess måste finnas i OSL, för att en handling ska kunna beläggas med 

sekretess. Numera räcker det att en myndighet hänvisar till den nya paragrafen om 

utrikessekretess, och på så vis kunna åberopa varje sekretessbestämmelse som förekommer i 

en EU-rättsakt. På så vis kan reglerna om sekretess i OSL frångås genom den nya 
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bestämmelsen om utrikessekretess, och således finns en risk att den svenska 

offentlighetsprincipen inskränks ytterligare i framtiden.



 
 

 
 

Källförteckning 

Offentligt tryck 

Regeringens proposition 1975/76:160, om nya grundlagsbestämmelser angående handlingars 

offentlighet. 

Regeringen proposition 1992/93:120 om ändring i sekretesslagen (1980:100) med anledning av 

EES-avtalet. 

Regeringens proposition 2008/09:150 till offentlighets- och sekretesslag. 

Regeringens proposition 2012/13:192, Sekretess i det internationella samarbetet. 

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21: Grundlagsändringar inför ett svenskt 

medlemskap i Europeiska unionen. 

Rättspraxis 

EU-domstolen 

Domstolens dom av den 15 juli 1964 i mål 6/64, Costa mot E.N.E.L. 

Domstolens dom av den 9 mars 1978 i mål 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot 

Simmenthal S.p.A. 

Domstolens dom av den 18 maj 1982 i mål 155/79, AM & S Europe Limited mot Europeiska 

gemenskapens kommission. 

Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 oktober 2004 i mål C-36/02, Omega Spielhallen. 

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 18 december 2007 i mål 64/05 P, Sverige mot IFAW 

Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH m.fl. 

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 1 juli 2008 i de förenade målen C-39/05 P och C-52/05 

P, Sverige och Turco mot rådet. 

Svenska domstolar 

RÅ 2006 ref 87. 

Kammarrätten i Stockholm, avdelning 6, beslut meddelat 2011-06-30 i mål nr. 1592-11. 

Kammarrätten i Jönköping, avdelning 1, dom meddelad 2012-03-06 i mål nr. 36-05-11. 

Kammarrätten i Jönköping avdelning 1, dom meddelad 2012-09-10 i mål nr. 2594-12. 

Kammarrätten i Stockholm avdelning 5, beslut meddelat 2012-11-07 i mål nr. 5127-12. 

Kammarrätten i Jönköping, avdelning 1, dom meddelad 2013-01-08 i mål nr. 3536-12.



 
 

 
 

Litteratur 

H-G. Axberger, Vad händer med offentlighetsprincipen vid ett svenskt EU-medlemskap? En rättslig 

utvärdering gjord på uppdrag av Svenska Journalistförbundet, Göteborg 1994. 

U. Bernitz, S. Gustavsson, L. Oxelheim, Europaperspektiv – årsbok 2000, Santérus förlag, 

Stockholm 2000. 

U. Bernitz och A. Kjellgren, Europarättens grunder, fjärde upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 

2010. 

A. Bohlin, Offentlighetsprincipen, åttonde upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2010. 

S. Hedstad, Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete – Den svenska traditionen av en 

transparent förvaltning kontra EU: ett förenlighetsproblem? Europarättslig tidsskrift nr. 3 2004, s. 

424-437. 

J. Hettne, Rättsprinciper som styrmedel – Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, Norstedts 

Juridik, Stockholm 2008. 

J. Hettne och I. Otken Eriksson, EU-rättslig metod -Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 

Upplaga 1:5, Norstedts Juridik, Stockholm 2005. 

H. Strömberg, Offentlighet, sekretess och meddelarfrihet vid ett medlemskap i EG, 

Förvaltningsrättslig Tidskrift, 3/1993, s. 111-118. 

U. Öberg, Sura svenska krusbär, Europarättslig tidskrift nr 2 2001, s. 234-237. 

I. Österdahl, EU Law and Swedish Law on Public Access to Documents – Potential Contrasts, ur 

Anglo-Swedish studies in law, Edited by Mads Andenas and Nils Jareborg, Iustus förlag, 1998.   

A. Östlund och J. Hallberg, Konsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt tillämplig 

sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar, Förvaltningsrättslig 

Tidskrift, 4/2013, s. 457-478. 

Referensmaterial 

Ökad sekretess kring EU-dokument, Fredrik Mellgren, SvD, 21 november 2013, 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vardet-av-den-svenska-offentlighetsprincipen-minskar_8750212.svd 

(besöktes senast 2014-05-20). 

Svenska offentlighetsprincipen urholkas, Fredrik Mellgren, SvD, 19 november 2013, 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-offentlighetsprincipen-urholkas_8743728.svd (besöktes senast 

2014-05-20).  

Ökad sekretess kring EU-dokument, Julia Milder, Sveriges Radio, 21 november 2013, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5710480 (besöktes senast 2014-05-20). 

 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vardet-av-den-svenska-offentlighetsprincipen-minskar_8750212.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-offentlighetsprincipen-urholkas_8743728.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-offentlighetsprincipen-urholkas_8743728.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-offentlighetsprincipen-urholkas_8743728.svd
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5710480


 
 

 
 

Övrigt 

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 av den 1 januari 1995, III, J 47. 

Regeringskansliets faktapromemoria 2009/10:FPM53 Förordning om olycksutredning inom civil 

luftfart, 3 mars 2010. 

 

 


