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Offentlighet i en globaliserad värld

JANE REICHEL1 

1. Inledning
Wiweka har som en färgstark lärare, en uppmuntrande handledare och en pålitlig 
kollega blivit en viktig förebild för mig. Hennes breda och djupa kunskaper i offent-
lig rätt imponerar, liksom hennes förmåga att ständigt identifiera nya utmanande 
frågor att ta sig an. Det är därför en ära att få medverka i denna festskrift, med ett 
bidrag i ett av de många ämnen som Wiweka har analyserat, nämligen offentlighet. 
Offentlighet är inte ett juridiskt definierat begrepp i egentlig mening, utan används 
här som en term för att fånga in olika kategorier av regler som finns för att medge 
insyn i och tillgång till information om offentligt driven verksamhet. Det kan sägas 
motsvara det engelska begreppet transparency, eller transparens på svenska. Trans-
parency är som begrepp notoriskt svårdefinierat, men har ändå – eller på grund av 
- utvecklats till något av ett modeord som används i skiftande sammanhang för att 
skapa legitimitet och trovärdighet i den bedrivna verksamheten.2 Två delmoment är 
vanligt förekommande, dels krav på förutsebarhet och insyn i normgivnings- res-
pektive beslutsprocesser, dels krav på tillgång till information och/eller allmänna 
handlingar.3 I det senare delmomentet kan även innefattas krav på att offentliga 
organ proaktivt ska tillhandahålla information, såsom att offentliggöra protokoll på 
officiell hemsida, etc.4 I Sverige har offentlighet länge varit en viktig del av Sverige 
den konstitutionella identiteten, vilket lyftes fram under år 2016 då 250 års jubileet 
av offentlighetsprincipen år firandes.5 Länge var offentlighetsprincipen ovanlig i 
andra länder, men sedan andra världskriget har allt fler länder infört en rätt att ta del 
av allmänna handlingar.6 

1 Professor i förvaltningsrätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
2 Ida Koivisto, The Anatomy of Transparency: The Concept and its Multifarius Implications, EUI 

Working Papers MWP 2016/09 Max Weber Programme, 2016, s. 1. 
3 Jämför Wiweka Warnling Nerep & Hedvig Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 5 

uppl., Jure, 2013, s. 21 och Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, 9 u, Norstedts juridik, 2015, s. 19 f.
4 Jämför Mariya Reikkinen & Markku Suksi, Access to information and documents as a human right, 

Institute for Human Rights, Åbo, s. iii. 
5 Av de många skrifter som publicerades för att fira 250-års jubileet kan nämnas Bertil Wennberg 

& Kristina Örtenhed (red), Fritt ord 250 år: tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland - ett 
levande arv från 1766, Riksdagen, Ulla Carlsson & David Goldberg (red), The Legacy of Forsskål, 
250 Years of Freddom of Expression, Nordicom, 2017 och Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger 
Österdahl (red), Transparency in the Future – Swedish Openness 250 years, Ragulka 2017.

6 John M. Ackerman & Irma E. Sandoval-Ballesteros, The Global Explosion of Freedom of Information 
laws, 58 Administrative Law Review, 28 (2006) samt Mariya Reikkinen & Markku Suksi, Access to 
information and documents as a human right, Institute for Human Rights, Åbo, som innehåller en 
bilaga med samtliga nationella konstitutioners skydd för offentlighet, s. 134-202. 
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Under senare decennier har också allt mer uppmärksamhet riktats mot värdet 
av öppenhet även i internationella sammanhang. Inom FNs konventioner erkänns 
inte någon uttrycklig rätt till tillgång till handlingar, även om bl.a. FN:s kommitté 
för politiska och medborgerliga rättigheter har argumenterat för att rätten till ytt-
randefrihet i artikel 19 i FN:s konvention för medborgerliga och politiska rättig-
heter ska anses innefatta en sådan rätt.7 På regional nivå, framförallt i Europa, har 
dock flera internationella organisationer antagit rättsligt bindande regler för rätt 
till tillgång till handlingar. FN:s ekonomiska kommission för Europa har antagit 
Århuskonventionen som tillerkänner allmänheten en rätt till miljöinformation.8 
Europarådet antog år 2009 världens första konvention om rätt till tillgång till hand-
lingar, som för visso ännu inte har trätt i kraft. I avvaktan på att detta kan ske har 
Europadomstolen tagit steg mot att uttyda en viss rätt till tillgång till handlingar 
utifrån artikel 10 i Europakonventionen, om yttrande- och informationsfrihet.9 På 
motsvarande sätt har Inter-American Court For Human Rights, som uttolkar den 
Amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter, funnit att konventionens 
artikel 13 om rätt till tanke- och yttrandefrihet kan anses innehålla en rätt till till-
gång till handlingar.10 

Vidare finns ett växande intresse för öppenhet inom internationella organisa-
tioner egna ”förvaltning”. Organisationer som Världsbanken, IMF och WTO har 
antagit interna riktlinjer för hur deras respektive verksamhet ska bli mer tillgäng-
lig för allmänheten.11 Även EU har vidtagit åtgärder för att öka insynen i den egna 
lagstiftningsprocessen, dels antagit bindande regler om rätt till tillgång till EU-
institutionernas handlingar, liksom ställt krav på transparens i medlemsstaternas 
beslutsprocesser inom olika inremarknadsområden. Sammantaget utgör denna 
rättsutveckling ett stort steg bort från den traditionella utgångspunkten i folkrät-
ten, att huvudregeln är att internationella förhandlingar sker bakom lyckta dörrar 
och att det är staterna som ensidigt har att avgöra när och till vem offentlig informa-
tion sprids.12 Inom doktrinen talas följaktligen om ”the transparency turn”13. Teori-

7 Se Humans Rights Committee, General comment No. 34, Article 19: Freedoms of opinion and ex-
pression, CCPR/C/GC/34, 12 september 2011, och nedan avsnitt 3.2.

8 FN/ECE:s (Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa) konvention om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till överprövning i miljöfrågor. 
Publicerad på svenska i SÖ 2005:28. Se vidare nedan, avsnitt 3.3.1

9 Se mål Sdruzeni mot Tjekien, (19101/03), dom den 10 juli 2006, mål Társaság mot Ungern, 
(37374/05), dom den 14 juli 2009, mål Österreichische Vereinigung mot Österrike, (39534/07), dom 
den 28 februari 2014 och mål Magyar Helsinki Bizottság mot Ungern, (18030/11), dom den 8 no-
vember 2016 samt avsnitt 3.3.2 nedan. 

10 Se mål Claude Reyes, m.fl. mot Chile, Inter-Amerikacn Court of Humans Rights, dom den 19 sep-
tember 2006, punkt 77 och nedan avsnitt 3.3.3. 

11 Anne Peters, Towards Transparency as a Global Norm, i Andrea Bianchi & Anne Peters (red), Trans-
parency in International Law, Cambridge University Press 2013, s. 549 och nedan avsnitt 4.1.

12 Mariya Reikkinen & Markku Suksi, Access to information and documents as a human right, Institute 
for Human Rights, Åbo, s. V, och Megan Donaldson & Benedict Kingsbury, Power and the Public: 
the Nature and Effects of Formal Transparency Policies in Global Governance Institutions, i Andrea 
Bianchi & Anne Peters (red), Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013, 
s. 502. 

13 Se exempelvis Anne Peters, The Transparency Turn of International Law, The Chinese Journal of 
Global Governance 1 (2015) 3–15. Mariya Reikkinen och Markku Suksi å sin sida använder begrep-
pet �transparency shift�, Access to information and documents as a human right, Institute for Human 
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bildningar som Global Administrative Law, som också är beteckningen för den nya 
förvaltningsrätt bortom staten som är föremål för analysen, har identifierat värdet 
av offentlighet i administrativa processer bortom staten som en förutsättning för 
ansvarsutkrävande, tillsammans med processer för konsultation, deltagande, moti-
verade beslut och överprövning.14 Samtidigt som offentlighet och transparens såle-
des tycks vinna alltmer mark i såväl nationella och internationella sammanhang, 
finns inom Sverige en omfattande diskussion om den svenska offentlighetsprinci-
pen i sin nuvarande form kan upprätthållas inom i första hand EU-samarbetet,15 
eller om offentlighetsprincipen kan ses som hotad.16 

I denna uppsats ska uppmärksamheten riktas utåt, mot de regler och policies för 
offentlighet som antagits bortom nationalstaterna, av och för internationella orga-
nisationer. Den fråga som ställs är i vad mån de utmaningar som internationalise-
ringen av rätten medför i förhållande till den svenska offentlighetsprincipen kan 
kompenseras via en ökad fokus på offentlighet utanför Sverige? I första hand avses 
offentlighet i bemärkelsen tillgång till information i form av allmänna handlingar. 
Som nämnts ovan innefattas ofta förutsebarhet och insyn i beslutsprocesser, liksom 
i genomförandet av beslut, i begreppet offentlighet. Denna del av begreppet kom-
mer inte att undersöka särskilt, men beaktas vid skilda tillfällen där det har bedömts 
relevant. För att besvara frågan undersöks två kategorier av regler; dels i konven-
tioner för mänskliga rättigheter och liknande med bindande verkan för de för-
dragsslutande parterna, dels regler och policies som har antagits av internationella 
organisationer att tillämpa inom deras egen administration. De rättsliga regimer 
för offentlighet som studeras närmare är i den första kategorin, dvs. konventioner 
för mänskliga rättigheter, ovannämnda konventioner antagna är FN, FN:s ekono-
miska kommission för Europa, Europarådet samt den amerikanska konventionen 
för mänskliga rättigheter. I den senare kategorin, regler som antagits av interna-
tionella organisationer att tillämpa inom deras egen administration, utgör EU ett 
viktigt exempel. Även utvecklingen inom Världsbanken, IMF och WTO omnämns, 
men mer i förbigående. Av utrymmesskäl beaktas inte den omfattande verksam-
het som bedrivs av NGO:s, såsom Transparency International, m.fl., även om dessa 
grupper ofta har varit pådrivande för utvecklingen mot ett starkare rättsligt skydd 

Rights, Åbo, s. 28. För en kritisk analys, se Ida Koivisto, The IMF and the Transparency Turn, 25 Min-
nesota Journal of Int’l L.aw, 381 (2016).

14 Benedict Kingsbury, The Concept of ‘ Law ’ in Global Administrative Law, The European Journal of 
International Law (2009), Vol. 20 No. 1 , 23 – 57 doi: 10.1093/ejil/chp005, s. 25.

15 Se Olle Abrahamsson & Henrik Jermsten, Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig 
regleringsmodell, Svensk Juristtidning 2014 s. 201; Göran Lambertz, Grundbultarna kan behållas, 
Svensk Juristtidning 2014 s. 440; Magnus Schmauch, Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och 
EU-rätten � en kommentar till en kommentar, Svensk Juristtidning 2014 s. 520; Olle Abrahamsson 
& Henrik Jermsten, Myter och missförstånd om TF och YGL i ett EU-perspektiv � replik, Svensk 
Juristtidning 2015 s. 8; Magnus Schmauch, Fler besynnerligheter � slutreplik till Olle Abrahamsson 
och Henrik Jermsten, Svensk Juristtidning 2015 s. 199 och Inger Österdahl, Offentlighetsprincipen 
och den svenska tryck- och yttrandefrihetsmodellen � en ytterligare kommentar, Svensk Juristtid-
ning 2016 s. 503.

16 Carl Fredrik Bergström & Michael Ruotsi, Grundlag i gungning? En ESO-rapport om EU och den 
svenska offentlighetsprincipen, 2018:1 och Stefan Eklund, Freeom of Speech is under Threat, Inter-
nationally, Nationally and Locally, i Ulla Carlsson & David Goldberg (red), The Legacy of Forsskål, 
250 Years of Freddom of Expression, Nordicom, 2017.
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for offentlighet i den internationella sfären. Vid granskningen av de ingående rätts-
liga regimerna har särskilt följande aspekter beaktats; om det finns en definition av 
vilka organ som är skyldiga att lämna ut handlingar, om det finns en definition av 
vilka handlingar som avses, om regler finns för hur handlingar ska samla in och för-
varas, om det finns definierade undantag från offentlighet i form av sekretess samt 
omen vägran att lämna ut en handling kan överprövas i någon form. 

Artikeln har indelats enligt följande. I avsnitt 2 ges en kort redogörelse för vilka 
syften som offentlighetsprincipen avser att fylla i svensk rätt, och hur de utmanas i 
en tid av globalisering. Härefter diskuteras i avsnitt 3 offentlighet som en mänsklig 
rättighet och i avsnitt 4 som ideal för internationella organisationer. En avslutande 
analys ges i avsnitt 5. 

2. Globalisering av den offentliga rätten och dess 
påverkan på offentlighet i korthet

2.1 Värdet av offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen i 
korthet

Det andra kapitlet i TF, där reglerna om offentlighetsprincipen finns, inleds på ett 
för offentligrättsligt intresserade jurister bekant sätt, om än sedan den 1 januari 
2019 på ett uppdaterat sätt:  

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

Det övergripande syftet med offentlighetsprincipen, så som den beskrivs här, är 
således att ge medborgarna förutsättningar att bedriva ett fritt meningsutbyte 
och att ta del av en allsidig upplysning. Jäderblom har med referens till Forsskål, 
vars skrift ”Tankar om den borgerliga friheten” utgjorde en viktig inspiration vid 
antagandet av den första svenska tryckfrihetsförordningen år 1766, uttryckt att den 
svenska offentlighetsprincipens alltid har haft ett starkt samband till yttrandefri-
heten.17 Genom att föra in offentlighetsprincipen i just tryckfrihetsförordningen, 
understryks också dess nära samband till pressens och journalisters roll.18 Genom 
att rikta in sig på allmänna handlingar, inte privata, kan man härleda att offent-
lighetsprincipen inte tillhandahåller tillgång till all information, utan just den 
som det allmänna, staten och kommunerna, har. Detta ska givetvis inte tolkas så 
att det för ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning räcker med offentlig 
information, utan snarare att det är det allmännas självreglering det handlar. Det 
allmänna kan knappast ge tillgång till andras handlingar på motsvarande vida sätt.

Kopplingen till det allmänna illustrerar även ett annat viktigt syfte med offent-
lighetsprincipen som inte direkt kan utläsas från 2 kap. 1 § TF, nämligen att fungera 

17 Helena Jäderblom, Public Access to Information in Today�s Europe, What Would Peter Forsskål Say?, 
I Ulla Carlsson & David Goldberg (red), The Legacy of Forsskål, 250 Years of Freedom of Expression, 
Nordicom, 2017, s. 101. 

18 Ibid.
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som ett verktyg att kontrollera offentligt bedriven verksamhet. Genom att ta del 
av allmänna handlingar kan allmänheten få insyn i hur ärenden handläggs och hur 
verksamheten bedrivs.19 Tryckfrihetsförordningen medger dock att de offentliga 
organen har ett visst utrymme fritt från offentlighet under tiden ärendet handläggs 
eller annan hantering pågår inom myndigheten. Genom konstruktionen av när en 
handling blir allmän i TF 2 kap 10 §, kommer organens egna interna handlingar inte 
bli upprättade, och därmed allmänna, förrän handlingen antingen expedieras, ären-
det är avlutat, eller handlingarna i övrigt tas om hand.20 Vad gäller de högsta statsor-
ganen har vidare tillåtits att avgöra frågor om utlämnande av allmänna handlingar 
under eget ansvar, då beslut från riksdag och regering enligt TF 2 kap. 19 § inte kan 
överklagas till domstol. 

2.2 Hinder och möjligheter för offentlighet i en 
internationell kontext 

Att offentlig makt som utövas bortom staten organiseras utifrån andra premisser 
än inom staten är närmast en truism. Offentligt maktutövande i demokratiska 
rättsstater ska vara normbundet och kontrollerbart, för att garantera att folket 
demokratiska val får genomslag i praktisk politik och rättsliv.21 Som diskuterats 
ovan har offentlighet tilldelats en viktig roll i modern konstitutionell rätt, i Sverige 
sedan lång tid tillbaka och under senare decennier i allt fler länder generellt. För-
utsättningarna skiljer sig åt inom folkrätten. Utgångspunkten här är att suveräna 
stater frivilligt deltar i samarbeten och att ingen stat - i princip - kan bli bunden 
av internationella överenskommelser mot sin vilja. Överenskommelser mellan sta-
ter ingås efter förhandlingar mellan två eller flera stater som var och en styr för-
utsättningarna för sitt eget deltagande. Någon global regering som kan övervaka 
genomförandet av beslutade överenskommelser finns inte, utan länderna får förlita 
sig på principen om pacta sunt servanda och lojalitet. Traditionellt har förhand-
lingar förts bakom lyckta dörrar, där representanter från staterna självständigt har 
kunnat överlägga och göra upp utifrån vad som uppfattas vara bäst för den egna 
staten.22 En central komponent har varit att staterna själva förfogar över när och till 
vem offentlig information sprids, vilket uttrycks genom principen om ”originator 
control”, ibland benämnt upphovsmannareglen på svenska, dvs. att dokumentets 
upphovsman har det slutliga avgörandet om hur dokumentet ska hanteras.23 Prin-
cipen är fortfarande relevant.24 Weiler har uttryckt saken så att ”(c)onfidentiality 

19 Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, 9 u, Norstedts juridik, 2015, s. 20 och Hans-Gunnar Axberger, 
Yttrandefrihetsgrundlagarna, 3 u, Wolter Kluwer Sweden 2017, 206.

20 Parters rätt till insyn garanteras istället genom partsinsyn, 10 § förvaltningslagen 2017:900. 
21 Carol Harlow, Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values, EJIL Vol. 17 No 1 

(2006), 187-214, 212.
22 Alasdair Roberts, A Partial Revolution: The Diplomatic Ethos and Transparency in Intergovernmen-

tal Organizations, Public Administration Review, July 2004, Vol. 64 Issue 4, s. 410-424, s. 411.
23 Ibid, s. 412.
24 Prop. 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 11 f och Konstitutionsutskottets 

betänkande 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 9 f, om ändringar i offentlig-
hets- och sekretesslagen 2009:400, i anledning av Sveriges internationella förbindelser. 
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is the hallmark of diplomacy. It is, often, a critical ingredient in ”Getting to Yes” in 
delicate negotiations”.25

Genom rättsutvecklingen sedan andra världskriget har dock många stater, sär-
skilt de som identifierar sig som demokratisk rättsstater, underkastat sig en lång 
rad internationella åtaganden och ingått i internationella samarbeten, som har 
medfört att den demokratiskt grundande offentliga makten har kommit att utövas 
även bortom nationalstaten. Inom doktrinen har värdet av offentlighet i dessa sam-
manhang diskuterats livligt.26 Koivisto beskriver fenomenet ”the problem of free-
flowing institutional power”, vilket kan kopplas ihop med vad Peters refererar till 
som ”globalization induced intransparency”.27 Det offentliga maktutövande inom 
en demokratisk rättsstat är i allmänhet underställt en tydligare reglering och är där-
med mer överskådligt. För att en rättslig regim om offentlighet ska vara effektiv, bör 
det gå att fastställa vilka organ som har skyldighet att lämna ut sina handlingar, vad 
som avses med en handling, etc.28 En tämligen trivial fråga som vem som har ansvar 
att arkivera en handling som tagits fram inom en internationell nätverksförvalt-
ning kan illustrera komplexiteten.29 Genom principen om originator control ris-
kerar vidare handlingar med många upphovsmän att få svårt att nå offentlighetens 
ljus.30 

Å andra sidan har digitaliseringen inneburit att dokument som tidigare var svår-
åtkomliga i olika nationella och internationella arkiv idag finns tillgängliga i elek-
troniskt, allmänt sökbara för envar med tillgång till internet. Mängden dokument 
som hålls tillgängliga för allmänheten, av såväl stater som internationella organisa-
tioner, har därmed ökat dramatiskt. En faktor som komplicerar frågan om offent-
lighet i digitala sammanhang är den växande betydelse som tillmäts skyddet för 
enskildas personuppgifter. Att uppgifter om enskilda har kunnat sekretessbeläggas 
är förvisso inte någon nyhet, men i digitala miljöer får behandlingen av personupp-
gifter ytterligare dimensioner, inte minst inom EU-rättens tillämpningsområde.31 
Inte minst när privata aktörer deltar i offentligrättsliga beslutprocesser, eller i övrigt 

25 Joseph H.H. Weiler, The Rule of Lawyers and the Ethos of Diplomats: Reflections on the Internal and 
External Legitimacy of WTO Dispute Settlement, Harvard Jean Monnet Working Paper 9/00, s. 6. 

26 Jämför ovan om Global administrative Law, och Benedict Kingsbury, The Concept of ‘ Law ’ in Glo-
bal Administrative Law, The European Journal of International Law (2009), Vol. 20 No. 1 , 23 – 57 
doi: 10.1093/ejil/chp005, s. 25.

27  Ida Koivisto, The IMF and the Transparency Turn, 25 Minnesota Journal of International Law 381 
(2016), s. 383 respektive Anne Peters, Towards Transparency as a Global Norm, i Andrea Bianchi & 
Anne Peters (red), Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013, s. 539.

28 Jämför de regler som stor i fokus för den utredning som genomförs här; om det finns en definition 
av vilka organ som är skyldiga att lämna ut handlingar, om det finns en definition av vilka handlingar 
som avses, om regler finns för hur handlingar ska samla in och förvaras, om det finns definierade 
undantag från offentlighet i form av sekretess samt om en vägran att lämna ut en handling kan över-
prövas i någon form, vilka diskuteras ovan i inledningen.

29 Frågan har bl.a. aktualierats inom EU:s kommitologikommitéer, se mål T-188/97, Rothmans Inter-
national BV mot kommissionen, EU:T:1999:156 och nedan avsnitt 4.2. 

30 Jane Reichel, Svensk offentlighet i en integrerad förvaltning, ERT 2015, s. 54-60, s. 59 samt Inger 
Österdahl, Offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet, SvJT 2015 s. 239-253, s. 243.

31 Jane Reichel, Offentlighet eller dataskydd som ledande princip i EU:s integrerade förvaltning? För-
valtningsrättslig tidskrift 2018, s. 91-112.
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är parter i förvaltningsrättsliga förfaranden, kan krav på skydd för personuppgifter 
innebära ett hinder för offentlighet.32 

3. Offentlighet som en mänsklig rättighet i 
folkrätten

3.1 Internationella organisationers regler riktade till stater 
I detta avsnitt presenteras internationella regler i form av konventioner som kon-
ventionsstaterna har förbundit sig att efterleva, rättspraxis som uttolkar konven-
tionerna liksom annat tolkningsunderlag. Det är således fråga om ”vertikala” regler, 
antagna inom det internationella planet och riktade mot nationalstater. Vanligen 
finns även ”horisontella” regler om öppenhet inom dessa organisationer, dvs. inom 
FN, den institutionella strukturen för Århuskonventionen, etc. Frågan om öppen-
het inom internationella organisationer kommer att beskrivas i följande avsnitt 4. 

3.2 FN
Det finns inte någon entydig, juridiskt bindande rätt till tillgång till allmänna 
handlingar inom FN:s bindande konventioner till skydd för mänskliga rättigheter.33 
Rätten att söka, ta emot och sprida information erkänns i artikel 19 FN:s deklara-
tion om mänskliga rättigheter från 1948. Ett utkast till en konvention om infor-
mationsfrihet togs fram redan i slutet av 1940-talet, men arbetet lades sedan ned 
på grund av oenighet bland parterna.34 Genom artikel 19.2 i FN:s konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter från år 1966 gjordes rätten till yttrandefri-
het juridiskt bindande:35 

”Var och en har rätt till yttrandefrihet. I denna rätt ingår frihet att oberoende av 
territoriella gränser söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer av alla slag, i tal, 
i skrift och i tryck, i konstnärlig form eller genom annat valfritt uttrycksmedel.”

Frågan har uppkommit om formuleringen ”söka, ta emot och sprida” även kan anses 
innefatta en skyldighet för offentliga organ att lämna ut handlingar. FN:s kommitté 
för politiska och medborgerliga rättigheter, som består av oberoende experter med 
uppgift att övervaka genomförandet av konventionen, har i en kommentar till arti-
kel 19 uttalat att så är fallet:36

32 Se i förhållande till EU-rätten, Ibid, s. 98 ff samt i förhållande till FN, Antonios Tzanakopoulos, 
Transparency in the Security Council, i Andrea Bianchi & Anne Peters (red) Transparency in Inter-
national Law, Cambridge University Press 2013, s. 380.

33 Se bl.a. Mariya Reikkinen & Markku Suksi, Access to information and documents as a human right, 
Institute for Human Rights, Åbo, s. 28. 

34 Roy Peled & Yoram Rabin, The Constitutional Right to Information, Columbia Human Rights Law 
Review, Vol. 42, No 2; Winter 2011, p. 381.

35 Se härom Inger Österdahl, Freedom of Information in Question. Freedom of Information in Inter-
national Law and the Calls for a New World Information and Communication Order (NWICO), 
Iustus förlag, 192, s. 50 ff. 

36 Humans Rights Committee, General comment No. 34, Article 19: Freedoms of opinion and expres-
sion, CCPR/C/GC/34, 12 september 2011, p. 18. 
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”Article 19, paragraph 2 embraces a right of access to information held by public 
bodies. Such information includes records held by a public body, regardless of 
the form in which the information is stored, its source and the date of produc-
tion.” 

I kommentaren finns en definition av vad som avses med ”public body”, nämligen 
”all branches of the State (executive, legislative and judicial) and other public or 
governmental authorities, at whatever level national, regional or local” samt ”other 
entities when such entities are carrying out public functions”.37 Någon närmare 
precision av vilka handlingar som avses dock lämnas inte, och inte heller hur legi-
tima undantag från offentlighet bör hanteras. Det anges dock att staterna proaktiv 
bör föra handlingar som har ett allmänintresse till den offentliga sfären, samt anta 
regler för hur utlämnande av handlingar ska gå till. De processuella reglerna bör bl.a. 
inkludera en skyldighet för myndigheter att motivera avslag samt en möjlighet att 
överklaga beslut.38 Vidare diskuteras rätten till information i relation till andra rät-
tigheter. Det anges således att rätten till information i kombination med artikel 25 
i konventionen, om rätten att delta i allmänna angelägenheter och rätten att rösta, 
ger grund för en rätt för media att få till gång till information samt allmänheten att 
få tillgång till media.39 Även artikel 17 om rätten till privat- och familjeliv i kombi-
nation med artikel 19 kan enligt kommentar ge enskilda rätt att ta del av informa-
tion som hålls av såväl myndigheter som enskilda, inte minst personuppgifter som 
behandlas automatiskt.40 Även FN speciella rapportör på området har i ett flertal 
rapporter uttalat att artikel 19 i konventionen ska anses innefatta en rätt att ta del 
av handlingar.41 Denna uppfattning synes än så länge inte ha fått något genomslag i 
bindande rättsliga källor. 

Även FN:s konvention mot korruption kan omnämnas i sammanhanget. Kon-
ventionen innehåller inte någon självständig rätt till tillgång till konventions-
staternas handlingar, och följaktligen inte några konkreta regler för hur en sådan 
rätt skulle förmedlas, men innebär likväl ett erkännande av värdet av tillgång till 
allmänna handlingar för ett effektivt anti-korruptionsarbete.42 I artikel 46, med 
rubriken ömsesidig rättslig hjälp, anges i punkten 29 a) att en konventionsstat ska 

37 Ibid, p. 7 och 18.
38 Ibid p. 19.
39 Ibid, p. 18. Se även Mariya Reikkinen & Markku Suksi, Access to information and documents as a hu-

man right, Institute for Human Rights, Åbo, s. 41, som även refererar till en motsvarande diskussion 
avseende artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, om minoriteters 
att utöva sin kultur och religion samt att tala sitt språk. 

40 Humans Rights Committee, General comment No. 34, Article 19: Freedoms of opinion and expres-
sion, CCPR/C/GC/34, 12 september 2011, p. 18.. 

41 Special Rapporteur Abid Hussain, Question of the Human Rights of All Persons Subjected to Any Form 
of Detention or Imprisonment, deliverd to the Commission on Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1998/40 
(Jan. 28, 1998), s. 4 och The Special Rapporteur Ambeyi Ligabo, Civil and Political Rights, Including 
the Question of Freedom of Expression, 1 39, delivered to the Commission on Human Rights, U.N. Doc. E/
CN.4/2005/64 (Dec. 17, 2004) och Report of the Special Rapporteur to the General Assembly on the 
right to access information, A/68/362. Rapporterna är tillgängliga på https://www.ohchr.org/EN/Is-
sues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx. Se vidare Roy Peled & Yoram Rabin, The Constitutional 
Right to Information, Columbia Human Rights Law Review, Vol. 42, No 2; Winter 2011, p. 382.

42 Mariya Reikkinen & Markku Suksi, Access to information and documents as a human right, Institute 
for Human Rights, Åbo, s. 3. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx
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lämna kopior av offentliga handlingar till den konventionsstat som begär rättslig 
hjälp, om handlingarna är tillgängliga för allmänheten enligt nationell rätt. I punkt 
29 b) anges vidare att konventionsstaterna kan, efter egen bedömning, lämna ut 
även andra handlingar helt, delvis, eller med restriktioner. Vidare ger FN:s konven-
tion om arbetstagares rättigheter, International Convention on the Protection 
of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, viss rätt för 
migrerande arbetstagare och deras familjer att få information om deras rättigheter, 
etc..43

3.3 Regionala konventioner; Århuskonventionen, 
Europarådet, Inter-amerikanska konventionen

3.3.1 Århuskonventionen
Århuskonventionen är en regional FN konvention inom området för miljöskydd, 
antagen av Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa, som har sitt 
främsta syfte att ge enskilda en rätt att delta i beslutsprocesser som rör miljöfrågor.44 

Vid genomförandet av Århuskonventionen i svensk rätt beskrevs konventionen så 
att den innehåller tre pelare; allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation som 
finns hos myndigheter, allmänhetens rätt till delaktighet i beslutsprocesser som har 
inverkan på miljön samt allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.45 

Det är en bärande tanke bakom Århuskonventionen att rätten till tillgång på hand-
lingar kopplas till övriga rättigheter, där informationen får betydelse för enskildas 
möjlighet att kunna delta i beslutsprocesser och föra processer i domstol på ett 
effektivt sätt.46 

Enligt artikel 4.1 ska ”myndigheter på begäran ge allmänheten tillgång till 
miljöinformation inom ramen för den nationella lagstiftningen, inbegripet, (…), 
begärda kopior av de handlingar som innehåller informationen”.47 Århuskonven-
tionen är, som framgått, en av mycket få internationella konventioner som ger 
allmänheten, inklusive miljöorganisationer, en uttrycklig rätt till information 
som hålls av myndigheter, även om rätten begränsar sig till miljöinformation. Vad 
som utgör miljöinformation definieras i artikel 2.3 i konventionen. Även vad som 
utgör en myndighet definieras, artikel 2.2, varvid även fysiska och juridiska perso-
ner omfattas, i den mån de har offentliga förvaltningsuppgifter enigt nationell rätt 
alternativt utför sådana uppgifter underöverseende av någon av de första katego-
rierna. Däremot omfattas inte organ eller institutioner när de handlar i egenskap 

43 Ibid, s. 42 f. 
44 FN/ECE:s (Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa) konvention om tillgång till 

information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till överprövning i miljöfrågor. 
Publicerad på svenska i SÖ 2005:28. 

45 Ds 2004:29 Århuskonventionen, s. 24.
46 Jonas Ebbesson, Global or European Only? International Law on Transparency in Environmental 

Matters for Members of the Public, i Andrea Bianchi & Anne Peters (red), Transparency in Interna-
tional Law, Cambridge University Press 2013, s. 53.

47 I Sverige har Århuskonventionen i stor utsträckning genomförts via EU-rätten, se exemplevis direk-
tiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation.
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av dömande eller lagstiftande myndighet. Genom att i förhållandevis stor utsträck-
ning inkludera privata organ som agerar på uppdrag av staten, har, som framförts 
av Ebbesson, frågan om tillgång till handlingar gjorts mer motståndskraftigt mot 
privatisering av offentlig verksamhet.48 I övrigt ges i artikel 4 regler för tidsfrister, 
tillåtna grunder för avslag på begäran om information, m.m. I artikel 5 finns vidare 
regler för hur myndigheter ska samla in och sprida miljöinformation.49 Enligt arti-
kel 4.7 och 9 ska avslagsbeslut vara skriftliga, motiverade och överklagbara.. Under 
år 2018 har Århuskonventionen fått en systerkonvention för Latinamerika och 
Karibien, genom att ECLAC, en regional FN organisation för området i fråga, antog 
en överenskommelse med motsvarande innehåll vilken öppnade för ratificering i 
september 2018.50 

3.3.2 Europarådet
Europarådet antog år 2009 världens första bindande konvention om tillgång till all-
männa handlingar, Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar, 
som dock ännu inte har trätt i kraft. För detta krävs 10 ratifikationer, och under 
våren 2019 hade enbart 9 länder ratificerat.51 När konventionen väl träder i kraft, 
kan konstateras att den innehåller ett relativt väl definierat regelverk för tillgång 
till handlingar. För det första, artikel 2.1 i konventionen ger en envar rätt till hand-
lingar, utan diskriminerande särbehandling: 

”Each Party shall guarantee the right of everyone, without discrimination on any 
ground, to have access, on request, to official documents held by public authori-
ties.”

48 Jonas Ebbesson, Global or European Only? International Law on Transparency in Environmental 
Matters for Members of the Public, i Andrea Bianchi & Anne Peters (red), Transparency in Interna-
tional Law, Cambridge University Press 2013, s. 59. I svensk rätt har det inneburit att rätten att få 
tillgång till miljöinformation är vidare än TF:s regler om rätt till tillgång till allmänna handlingar, 
se 1 § lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ, där även miljöinformation som 
finns hos fiskevårds- och viltvårdsområdesföreningar, vattenförbund och andra enskilda organ om-
fattas, om informationen avser sådan av det enskilda organet bedriven verksamhet som innebär full-
görande av offentlig förvaltningsuppgift.

49 Jonas Ebbesson, Global or European Only? International Law on Transparency in Environmental 
Matters for Members of the Public, i Andrea Bianchi & Anne Peters (red), Transparency in Interna-
tional Law, Cambridge University Press 2013, s.

50 Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental 
Matters in Latin America and the Caribbean. Se vidare https://www.cepal.org/en/escazuagreement.

51 Se härom Europarådets hemsida; https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conven-
tions/treaty/205/signatures?p_auth=COAQRPpP. Sverige var en av de första länderna som ratifice-
rade, men det är intressant att notera att Sverige har reserverat sig mot artikel 8 I konventionen, som 
ger en rätt till domstolsprövning vid avslag på varje begäran om tillgång till handlingar, till följd TF 2 
kap. 19 §, som uppställer ett överklagandeförbud för beslut om avslag från riksdagen, regeringen och 
JO; As a principal rule, all decisions taken by a Swedish public authority to deny access to an official 
document, in part or in full, can be appealed in court. However, special provisions apply for decisions 
taken by the Government, ministers and the Parliamentary Ombudsmen. Sweden is, therefore, lod-
ging a reservation, in relation with Article 8, paragraph 1, of the Convention, on access to a review 
procedure before a court or another independent and impartial body established by law, as regards 
decisions taken by the Government, ministers and the Parliamentary Ombudsmen.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205/signatures?p_auth=COAQRPpP
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205/signatures?p_auth=COAQRPpP
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Därutöver anger konventionen i artikel 3.1 elva möjliga grunder för undantag från 
offentlighet, under förutsättning att dessa har regerats i lag, är demokratiskt försvar-
bara och proportionerliga.52 I artikel 1 p. 1-2 definieras de två centrala begreppen 
”public authority” och ”official document”. De organ som omfattas av skyldighe-
ten att lämna ut handlingar är enligt p. 1 regeringen och myndigheter på nationell, 
regional eller lokal nivå, lagstiftande och judiciella organ i den utsträckning de utför 
administrativa uppgifter i enlighet med nationell rätt samt fysiska eller juridiska 
personer i den utsträckning de utövar administrativ makt (administrative autho-
rity). Med officiella handlingar avses enligt p. 2 ”all information recorded in any 
form, drawn up or received and held by the public authority”. Däremot innehåller 
konventionen inte någon uttrycklig skyldighet för konventionsstaterna att samla in 
och förvara handlingar. Enligt artikel 5 ska myndigheterna hjälpa enskilda, i rimlig 
omfattning, att identifiera vilka officiella dokument som efterfrågas, liksom hänvisa 
vidare, etc. Därutöver finns regler som medger den enskilde att slippa ange skälen 
till varför ett dokument efterfrågas, rätt att vara anonym (artikel 4), ger de enskilde 
rätt att välja formen för utlämnande, inom rimliga gränser (artikel 6), regler för hur 
avgifter får tas ut (artikel 7), att avslagsbeslut ska kunna överklagas till domstol eller 
annat självständigt organ (artikel 8). Slutligen kan framhållas att konventionens 
regler utgör en miniminivå och inte påverkar tillämpningen av nationella som ger 
enskilda ett starkare skydd (artikel 1.1). 

Under senare år har också Europadomstolen utvecklat en viss begränsad rätt till 
tillgång till handlingar utifrån artikel 10 Europakonventionen om yttrandefri-
het. Enligt sin ordalydelse innehåller artikel 10 i Europakonventionen inte någon 
uttrycklig rätt till att få tillgång till information, utan enbart en passiv rätt att ta 
emot information:

”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt 
frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets 
inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte 
en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.” 

Stater får således enligt artikelns ordalydelse inte hindra enskilda att ta del av infor-
mation som någon är beredd att förmedla. I Europadomstolens tidigare praxis, med 
det svenska målet Leander mot Sverige från år 1987, uttalade domstolen att artikel 10 
inte kunde anses innefatta en skyldighet för staterna att aktivt förmedla informa-
tion eller handlingar.53 En omsvängning i praxis inleddes först försiktigt med början 
i rättsfallet Sdruzeni mot Tjekien från 2006, vidare till bl.a. Társaság mot Ungern, 2009, 
Österreichische Vereinigung mot Österrike, 2014, och i storkammardomen Magyar 
Helsinki Bizottság mot Ungern från 2016. 54 Numera har Europadomstolen tillerkänt 

52 Artikel 3.1 a-k, samt ytterligare ett tillägg att staterna även kan välja att inkludera en grund till 
skydd för kommunikationen med en kungafamilj eller statsöverhuvud. Se vidare Mariya Reikki-
nen & Markku Suksi, Access to information and documents as a human right, Institute for Human 
Rights, Åbo, s. s. 60 ff. 

53 Leander mot Sverige (9248/81), dom den 26 mars 1987.
54 Sdruzeni mot Tjekien, (19101/03), dom den 10 juli 2006, Társaság mot Ungern, (37374/05), dom 

den 14 juli 2009, Österreichische Vereinigung mot Österrike, (39534/07), dom den 28 februari 2014 
och Magyar Helsinki Bizottság mot Ungern, (18030/11), dom den 8 november 2016
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”samhälleliga vakthundar” en viss rätt till tillgång till allmänna handlingar; journa-
lister, föreningar med samhälleliga engagemang, forskare och liknande kan således 
ha en rätt till tillgång till allmänna handlingar, på den grunden att behövs för att 
garantera yttrandefriheten.55 Europadomstolen har även funnit att artikel 8 och 
rätten till privat- och familjeliv kan ge enskilda en rätt till information som myn-
digheter har tillgång till, såsom uppgifter om egna förhållanden som hålls av sociala 
myndigheter eller miljöinformation.56 Genom artikel 13 EKMR har enskilda rätt 
till ett effektivt rättsmedel avseende beslut som begränsar dessa rättigheter. 

3.3.3 Amerikanska konventionen för mänskliga rättigheter
Den amerikanska konventionen för mänskliga rättigheter antogs år 1969 i San José, 
Costa Rica, av den regionala organisationen Organization of American States, OAS, 
och trädde i kraft 1978. Konventionen har idag ratificerats av 25 länder i Latin- och 
Sydamerika.57 Liksom de övriga internationella konventioner om mänskliga rättig-
heter som diskuterats ovan innehåller den amerikanska konventionen i artikel 13 
en rätt till tanke- och yttrande frihet (freedom of thought and expression), men 
saknar en uttrycklig rätt till allmänna handlingar. Artikel 13.1 anger följaktligen 
att ”[t]his right includes freedom to seek, receive, and impart information and ideas 
of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form 
of art, or through any other medium of one’s choice. I ett omskrivet rättsfall från 
2006, Claude Reyes, m.fl. mot Chile, fann dock den interamerikanska domstolen för 
mänskliga rättigheter att rätten till handlingar kunde tolkas in i tanke- och yttran-
defriheten.58 Domstolen uttalade:

”In relation to the facts of the instant case, the Court finds that, by expressly 
stipulating the right to ”seek” and ”receive” ”information,” Article 13 of the 
Convention protects the right of all individuals to request access to State-held 
information, with the exceptions permitted by the restrictions established in 
the Convention. Consequently, this article protects the right of the individual 
to receive such information and the positive obligation of the State to provide it, 
so that the individual may have access to such information or receive an answer 
that includes a justification when, for any reason permitted by the Convention, 
the State is allowed to restrict access to the information in a specific case.”

Enligt rättsfallet finns således en rätt till tillgång till handlingar inbyggd i tanke- 
och yttrandeinformation, vilken också kan begränsas på samma sätt. I artikel 13.2-5 

55 Se Magyar Helsinki Bizottság mot Ungern, punkt 156 och Inger Österdahl, Open European future? 
The development of the right of access to information under the European Convention on Human 
Rights, i Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger Österdahl (red), Transparency in the Future – Swedish 
Openness 250 years, Ragulka 2017, s. 130. Se även Hans-Gunnar Axberger, Att skapa en mänsklig 
rättighet. En analys av en dom i Europadomstolen, Rättsfonden, 2018, s. 52. 

56 Gaskin mot Storbritannien (10454/83), dom den 7 juli 1989 och Guerra m.fl. mot Italien, (14967/89) 
dom den 19 februari 1998.

57 Se vidare OAS’ hemsida; http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Hu-
man_Rights_sign.htm.

58 Mål Claude Reyes, m.fl. mot Chile, Inter-American Court of Humans Rights, dom den 19 september 
2006, punkt 77.
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anges att tanke- och ytrandefriheten kan begränsas med hänsyn till bl.a. ”respect 
for the rights or reputations of others”, ”the protection of national security, public 
order, or public health or morals” och vad gäller underhållning, ”regulating access to 
them for the moral protection of childhood and adolescence”. Vidare kan vissa for-
mer av yttranden, såsom krigspropaganda och uppmuntran till hat mot olika grup-
per på grund av ras, religion, språk, m.m., straffbeläggas genom lag. Dessa begräns-
ningar kan således även tillämpas på rätten till tillgång till handlingar. Domstolen 
anger vidare att informationen ska ges utan att särskilda intressen i saken eller 
personlig anknytning behöver visas, såvida inte det finns legitima skäl att begränsa 
tillgången. Enligt artikel 25 har enskilda en rätt till ett rättsligt skydd (judicial pro-
tection) för prövning om kränkningar deras rättigheter enligt konventionen. 

4. Offentlighet som ett ideal för internationella 
organisationer

4.1 Offentlighet i internationella organisationers interna 
regler – särskilt inom global (ekonomisk) förvaltningsrätt

Ett parallellt spår till den utveckling diskuterats i avsnitt 3, att rätten till tillgång 
till allmänna handlingar i viss, begränsad, utsträckning erkänns som en mänsklig 
rättighet inom folkrätten, har öppenhet fått en ökad uppmärksamhet inom förvalt-
ningsrättsliga sammanhang bortom nationalstaten. Inom globala och europeiska 
internationella organisationer, liksom nätverk av nationella förvaltningsmyndighe-
ter, har under senare decennier intresset för att upprätthålla öppna beslutsformer 
och ge allmänheten tillgång till handlingar ökat betydligt.59

Utvecklingen mot ett ökat intresse för offentligheten bortom staten har dock 
inletts från en tämligen rudimentär nivå. Internationella organisationer har tra-
ditionellt agerat med utifrån diplomatiska traditioner, med sekretess som huvud-
regel.60 Folkrätten innehåller i sig mycket få rättsliga bindande regler om rätt till 
tillgång till information riktade mot internationella organisationer.61 Även om en 
påtaglig utveckling skett under de senaste decennierna, är skillnaderna stor mel-
lan olika internationella organisationer.62 Inte sällan ses offentlighet som ett ideal 
att eftersträva, som kan inkluderas i en riktlinje om god förvaltning/goda styrelse-
former, som i sin tur syftar till att stärka legitimiteten i organisationernas besluts-

59 Megan Donaldson & Benedict Kingsbury, Power and the Public: the Nature and Effects of Formal 
Transparency Policies in Global Governance Institutions, i Andrea Bianchi & Anne Peters red) 
Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013, s. 507, ff.

60 Joseph H.H. Weiler, The Rule of Lawyers and the Ethos of Diplomats: Reflections on the Internal and 
External Legitimacy of WTO Dispute Settlement, Harvard Jean Monnet Working Paper 9/00, s. 6.

61 Se Alan Boyle & Kasey McCall-Smith, Transparency in International Law-making, i Andrea Bianchi 
& Anne Peters red) Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013, s. 431, som 
tar upp ett exempel på en bindande regel, nämligen i artikel 102 I FN-stadgan om att folkrättsliga 
konventioner ska publiceras i FN:s fördragsserie.

62 Megan Donaldson & Benedict Kingsbury, Power and the Public: the Nature and Effects of Formal 
Transparency Policies in Global Governance Institutions, i Andrea Bianchi & Anne Peters red) 
Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013, s. 514.
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fattande.63 Exempelvis har International Law Association i en rapport från 2004 
inkluderat transparens som en del av deras rekommenderade regler och praxis 
(Recommended Rules and Prectices, RRP:s) för internationella organisationer (IO), 
inom ramen för de krav genom principen om goda styrelseformer, eller god förvalt-
ning.64 Den förståelse av offentlighet och insyn som redovisas hör kopplar dels till 
transparens i beslutsfattande och genomförande av beslut, dels i form av tillgång till 
information för alla som är potentiellt berörda eller påverkade av de fattade beslu-
ten. En allmän rätt till information omfattas inte. International Law Association 
har också framhållit att deras RPP:s inte nödvändigtvis reflekterar rättsliga krav för 
internationella organisationer, men att de härleds från gemensamma principer, mål 
och begrepp som hänför sig till ansvarsutkrävande för organisationerna och att de 
reflekterar omfattande praxis.65

Donaldson och Kingsbury har studerat ett 40-tal internationella organisationer, 
”global governance institutions”, och funnit att mindre än hälften har antagit någon 
form av policy eller intern reglering för öppenhet.66 De är vanligast bland organ 
inom internationell finansiering och handel, som Världsbanken, IMF och WTO.67 
Världsbanken var tidigt ute genom att år 1994 anta en policy om utlämnande av 
information,68 som ersattes år 2010 av en uppdaterad version, benämnd ”Policy on 
Access to Information”.69 I policyn drogs bl.a. fem principer för öppenhet upp,70 10 
grunder för undantag för sekretess definierades liksom en diskretionär grund för 
exceptionella händelser,71 samt processer för överprövning av beslut att inte lämna 
ut handlingar etablerades.72 Utgångspunkten i policyn är att all information som 
Världsbanken har besitter ska vara tillgänglig, med mindre än något undantag, 

63 Ibid, s. 502 och Ida Koivisto, The IMF and the Transparency Turn, 25 Minnesota Journal of Interna-
tional Law 381 (2016), s. 381.

64 International Law Assocation, Report of the Sevetny-first Conference, London, 2004, s. 172.
65 International Law Assocation, Report of the Seventy-first Conference, London, 2004, s. 172.
66 Megan Donaldson & Benedict Kingsbury, Power and the Public: the Nature and Effects of Formal 

Transparency Policies in Global Governance Institutions, i Andrea Bianchi & Anne Peters red) 
Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013, s. 507 ff. De organ som ingår I 
studien är organ inom FN (IMF, ILO, Värdsbanken, mfl) och regionala organisationer som Europarå-
det, Afrikanska unionen, Organization of American States, OAS, Arabförbundet, mfl.

67 Ibid, s. 511. Se även Marco Maccia, The rule of law and transparency in the global space, i Sabino 
Cassesse (red) Research Handbook on Global Administrative Law, Edward Elgar, 2016, s. 270, David 
Gartner, Uncovering Bretton Woods: Conditional Transparency, the World Bank, and the Interna-
tional Monetary Fund, 45 George Washington International Law Review, 121 (2013), Ida Koivisto, 
The IMF and the Transparency Turn, 25 Minnesota Journal of International Law 381 (2016) och 
Panagiotis Delimatsis, Institutional Transparency in the WTO, i Andrea Bianchi & Anne Peters red) 
Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013.

68 World Bank. 1994. The World Bank policy on disclosure of information. Washington DC ; World Bank.
69 World Bank. 2010. The World Bank policy on access to information. Washington, DC: World Bank. Båda 

dokumenten finns tillgänglig på Världsbanken hemsida, http://documents.worldbank.org/curated/
en/home.

70 Ibid, avdelning I, p. 5: Maximizing access to information, setting out a clear list of exceptions, sa-
feguarding the deliberative process, providing clear procedures for making information available, 
recognizing requesters’ right to an appeals process.

71 Ibid, avdelning II A, p. 8-17 och avdelning II C, p. 19.
72 Ibid, avdelning IV F, p. 36-40. Se även David Gartner, Uncovering Bretton Woods: Conditional 

Transparency, the World Bank, and the International Monetary Fund, 45 George Washington Int’l 
Law Review, 121 (2013), s. 132.
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inklusive den diskretionära rätten att hemlighålla dokument, är för handen. Ytterli-
gare en version antogs år 2013, där reglarna preciserats.73 

På motsvarande sätt har även IMF och WTO antagit policys för hur tillgång till 
handlingar kan garanteras. Arbetet med att stärka insynen inom IMF inleddes i 
slutet av 1990-talet, varefter tillgången till handlingar stegvis stärktes.74 År 2009 
antogs en policy byggd på en ”transparency principle”,75 vilken har utvecklats över 
åren.76 Inom WTO beslutades år 2002 att samtliga officiella WTO dokument skulle 
finnas tillgängliga på hemsidan, inklusive mötesanteckningar, konfliktlösnings-
rapporter och förhandlingsresultat.77 Hur detta har fungerat i praktiken har dock 
i ifrågasatts.78 Donaldson och Kingsbury har vidare konstaterat att även bland de 
organ som har antagit öppenhetspolicys är det generellt sett vanligt att policyn inte 
omfattar alla handlingar, samt att organen ges en möjlighet att göra en diskretionär 
bedömning om handlingar ska lämnas ut.79

4.2 EU och öppenhetsprincipen
EU skiljer sig i stor utsträckning från de internationella organisationer som disku-
terats ovan, avsnitt 4.1. Å ena sidan erkänner EU rätten till tillgång till handlingar 
som en grundläggande rättighet och har en relativt väl utvecklad reglering av hur 
handlingar ska tillhandahållas. Å andra sidan har EU i stor utsträckning kommit att 
ersätta interna politiska, administrativa och rättsliga processer, varför öppenheten  
från medlemsstaternas sida ändå anses vara otillräcklig.80 

73 World Bank. 2013. The World Bank policy on access to information. Washington, DC: World Bank 
Samtliga dokumenten finns tillgänglig på Världsbanken hemsida, http://documents.worldbank.org/
curated/en/home.

74 Se IMF, The Fund’s Transparency Policy—Review of the Experience and Next Steps, May 24, 2002.
75 IMF, Review of the Fund’s Transparency Policy, October 26, 2009.
76 Den senaste uppdateringen antogs 2014, Updated Guidance Note on the Fund’s Transparency Po-

licy. 7 april 2014. Samtliga dokument finns tillgängliga på IMFs hemsida, https://www.imf.org/en/
Publications. Se även Ida Koivisto, The IMF and the Transparency Turn, 25 Minnesota Journal of 
International Law 381 (2016), s. 383 ff.

77 Procedures for the Circulation and Derestriction of WTO Documents: Decision of 14 May 2002, 
World Trade Organization, WT/L/452, 16 May 2002. Vad gäller offentlighet i WTO-förhandlingar, 
se Long Van Tran, The Power of Transparency Norms in the WTO Legal Framework: Impacts beyond 
the Trade Context, 2016 International Review of Law, 1 (2016)

78 Robert Wolfe, Letting the Sun Shine in at the WTO: How Transparency Brings the Trading System 
to Life, World Trade Organization Staff Working Paper ERSD-2013-03, March 2013, s. 14. Se även 
Alasdair Roberts, A Partial Revolution: The Diplomatic Ethos and Transparency in Intergovernmen-
tal Organizations, Public Administration Review, July 2004, Vol. 64 Issue 4, s. 410-424.

79 Megan Donaldson & Benedict Kingsbury, Power and the Public: the Nature and Effects of Formal 
Transparency Policies in Global Governance Institutions, i Andrea Bianchi & Anne Peters red) 
Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013, s.513, med en tabell över olika 
kategorier av regler och krav i utvalda polycier.

80 Se ovan not 14 för diskussionen i Sverige, samt Dacian C. Dragos, Polonca Kovač & Albert T. Mar-
seille (red) The Laws of Transparency in Action. A European PerspectiveIIAS Series: Governance 
and Public Management, Palgrave, 2019, s. 12, med hänvisning till Transparency International, ‘EU 
Institutions are less Transparent than Many Member States’.
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Rätten till handlingar inom EU var länge en lågt prioriterad fråga inom EU-
rätten, i likhet med situationen i de flesta medlemsstaterna.81 De första stegen i 
utvecklingen togs i samband med antagandet av Maastricht-fördraget år 1992. I en 
deklaration om rätt till tillgång till information som fogades till fördraget angavs 
att ”transparens i beslutsfattandet stärker den demokratiska grunden för institutio-
nernas arbete och allmänhetens förtroende för dess förvaltning”.82 Deklarationen 
följdes upp av en interinstitutionell deklaration år 1993, där ett åtgärder inom tre 
områden utfästes; förbättrad transparens i lagstiftningsprocesser, förbättrad trans-
parens vid utformningen av lagstiftningen, i första hand genom utgivandet av kon-
soliderade versioner vid ändringar i sekundärlagstiftningen, samt tillgång till hand-
lingar.83 Syftet med reformen var att bemöta den misstro mot EU-projektet som 
unionsmedborgarna uppvisade, genom att öka EU:s demokratiska legitimitet.84 

Numera är transparensprincipen eller öppenhetsprincipen reglerad i såväl För-
draget om den Europeiska unionen (EU-fördraget), Fördraget om den europeiska 
unionens funktionssätt (funktionsfördraget), liksom Europeiska unionens stadga 
för de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan). Såväl artikel 1 som artikel 
10.3 i EU-fördraget slår fast att besluten i EU ”ska fattas så öppet och så nära med-
borgarna som möjligt”. Offentligheten i rådet är dock begränsad till att enbart gälla 
sammanträden med överläggning och omröstning av utkast till lagstiftningsakt., 
artikel 16.8 EU-fördraget. Av artikel 42 i rättighetsstadgan framgår att ”varje uni-
onsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte 
i en medlemsstat har rätt till tillgång till unionens institutioners, organs och byråers 
handlingar, oberoende av medium”. Artikel 15.3 i funktionsfördraget bekräftar 
denna rättighet, och anger att rådet och Europarlamentet genom förordningar 
ska fastställa principer och gränser för rätten till tillgång till handlingar, vilket har 
skett via den så kallade öppenhetsförordningen.85 Artikel 15.3 i funktionsfördraget 
anger vidare att ”varje institution, organ eller byrå ska säkerställa öppenhet i sitt 
arbete och ska i sin arbetsordning utarbeta särskilda bestämmelser om tillgång till 
sina handlingar”, i enlighet med öppenhetsförordningen.86 

Frågan om vilka organ som omfattas av de öppenhetsförordningen är inte helt 
enkel att utröna. Enligt artikel 1 i förordningen är det enbart handlingar som för-
varas hos Europaparlamentet, rådet eller kommissionen som omfattas. Offentlig-

81 Hervig Hofmann, Individual rights and information in EU public law, i Anna-Sara Lind, Jane Rechel 
& Inger Österdahl (red), Transparency in the Future – Swedish Openness 250 years, Ragulka 2017, 
s. 69 f.

82 Declaration No 17 on the right of access to information, bilagd till Maastricht-fördraget (min över-
sättning)

83 Interinstitutional Declaration on Democracy: Transparency and Sub- sidiarity, 26 E.C. BULL., no. 10, 
at 125 (1993). Kommissionens dåvarande rättschef har beskrivit processen; Christian Timmermans, 
Subsidiarity and Transparency, 22 Fordham International Law Journal S106 (1999), s. S120 ff.

84 Se även European Commission, Report on the Operation of the Treaty on European Union, SEC (95) 
731, (1995), s. 29 och Christian Timmermans, Subsidiarity and Transparency, 22 Fordham Interna-
tional Law Journal S106 (1999).

85 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens 
tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT L 145,31.5.2001, s.43.

86 Även artikel 298.1 funktionsfördraget kan omnämnas i sammanhanget; i artikeln föreskrivs att �när 
unionens institutioner, organ och byråer fullgör sina uppgifter ska de stödja sig på en öppen, effektiv 
och oberoende europeisk administration.
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heten hos övriga EU-organ, såsom de 30-tal EU-myndigheter som numera finns, 
garanteras vanligen genom att en hänvisning införs i myndighetens grundförord-
ning, eller motsvarande.87 Andra institutioner, såsom EU-domstolen, har reglerat 
tillgången till handlingar genom ett särskilt beslut.88 En fråga av särskilt intresse 
i sammanhanget är hur tillgången till handlingar ska garanteras inom EU:s kom-
mitologikommittéer och andra arbetsgrupper, där representanter från EU-insitu-
tionerna samarbetar nära med representanter för medlemsstaterna. Kommitologi-
kommittéerna har till uppgift att bistå kommissionen vid delegerad normgivning, 
delvis med kontrollerande funktioner. Ändå fann tribunalen att det är kommissio-
nen som har att ansvara för att tillhanda kommitologikommitténs handlingar.89 Det 
är naturligtvis praktiskt, eftersom kommittéerna inte har något eget kansli, själv-
ständigt från kommissionen. Det understryker likväl problemet med öppenhet och 
tillgång till handlingar när offentliga organ agerar i internationella sammanhang, 
även i så etablerade organisationer som EU.90

Vilka handlingar som avses definieras i artikel 3(a) öppenhetsförordningen; ”allt 
innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella upptagningar) som har samband med den 
policy, de åtgärder och de beslut som omfattas av institutionens ansvarsområde”. 
Öppenhetsförordningen innehåller även regler om att institutionerna ska hålla 
register över vilka handlingar som står till allmänhetens förfogande, samt att insti-
tutionerna ska ”i största möjliga utsträckning ge allmänheten direkt tillgång till 
handlingar i elektronisk form eller via ett register”.91 Undersökningar visar dock att 
det är svårt för allmänheten att hitta handlingar från EU, även i de fall de faktiskt är 
tillgängliga.92

Öppenhetsförordningen tillåter även undantag från rätten till tillgång till hand-
lingar, vilka kan delas in i två kategorier: obligatoriska och villkorade undantag.93 
Den första innefattar två grunder; för det första allmänna samhällsintresset i 
fråga om allmän säkerhet, försvar och militära frågor, internationella förbindelser, 
unionens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik, 
för det andra den enskildes privatliv och integritet, särskilt avseende personupp-
gifter.94 Enligt den andra kategorin kan utlämnande vägras om ett utlämnande 
skulle undergräva skyddet för fysisk eller juridisk persons affärsintressen, inklusive 

87 Se exempelvis artikel 72 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten).

88 Beslut av Europeiska unionens domstol av den 11 oktober 2016 om allmänhetens tillgång till hand-
lingar som Europeiska unionens domstol innehar i utövandet av sina administrativa funktioner 
(2016/C 445/03).

89 Mål T-188/97, Rothmans International BV mot kommissionen, EU:T:1999:156.
90 Jane Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning I EU, jure, 2010, s. 48.
91 Artikel 11 och 12.
92 Bogdana Neamtu and Dacian C. Dragos, Freedom of Information in the European Union: Legal 

Challenges and Practices of EU Institutions, i Dacian C. Dragos, Polonca Kovač & Albert T. Marseille 
(red) The Laws of Transparency in Action. A European Perspective, Palgrave, 2019, s. 12, med hänvis-
ning till en rapport från Transparency International.

93 Artikel 4.1 respektive 4.2-3.
94 Artikel 4.1 a och b.
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immateriella rättigheter, rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning, syftet med 
inspektioner, utredningar och revisioner, men i dessa fall ska en avvägning göras 
mot ”ett övervägande allmänintresse av utlämnandet”.95 Därutöver kan utläm-
nande vägras om handlingen upprättats av en institution för internt bruk eller 
mottagits av en institution, när gäller en fråga där institutionen inte fattat något 
beslut, om utlämnande av handlingen allvarligt skulle undergräva institutio-
nens beslutsförfarande och det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av 
utlämnandet. På samma villkor skall slutligen utlämnande av en handling vägras 
om den innehåller yttranden för intern bruk och som är en del av överläggningar 
och inledande samråd inom institutionen.96

Beslut om att vägra lämna ut en handling kan överklagas till EU-domstolen 
enligt artikel 263 funktionsfördraget och det finns numera en relativt rikhaltig 
praxis. Övergripande kan sägas att EU-domstolen har varit mer tillåtande vad gäller 
öppenhet i legislativa processer, där unionsmedborgare anses ha ett demokratiskt 
grundat intresse till insyn,97 än i administrativa processer, såsom arbete med hand-
lingsplaner, kommissionens fördragsbrottsförfaranden, etc.98 I det senare fallet har 
EU-domstolen utvecklat en praxis som innebär att det föreligger en presumtion för 
sekretess i en fem definierade situationer.99 Ett annat område där EU-domstolen 
upprätthåller en strikt syn på utlämnande är, som nämnts ovan, när handlingarna 
som täcks av öppenhetsförordningen innehåller personuppgifter.100

5. Avslutande analys
5.1 Kan offentlighet bortom staten bidra till en mer 

informerad samhällsdebatt och bättre förutsättningar för 
ansvarsutkrävande? 

Offentlighetsprincipen har i svensk rätt traditionellt ansetts ha två övergripande 
syften; att bidra till en fördjupad offentlig debatt samt garantera insyn i offentliga 
aktörers verksamhet i allmänhet och beslutsfattande i synnerhet.101 För att uppnå 
motsvarande syften även i en tid av globalisering, kan även hanteringen av infor-

95 Artikel 4.2.
96 Artikel 4.3.
97 Må C-39/05 P and 52/05 P Sverige och Turco mot rådet EU:C:2008:374 , p. 67 och mål C-280/11 P 

Acces Info mot rådet, EU:C:2013:671, p. 33. Se även T-540/15 De Capitani mot Europaparlamentet, 
EU:T:2018:167, särskilt p. 82-84 och 98. Se även beaktandesats 6 i Öppenhetsförordningen.

98 Jämför C-612/13 P Client Earth mot kommissionen, EU:C:2015:486, p. 77 och där angiven praxis.
99 Ibid och Hervig Hofmann, Individual rights and information in EU public law, i Anna-Sara Lind, 

Jane Rechel & Inger Österdahl (red), Transparency in the Future � Swedish Openness 250 years, Ra-
gulka 2017, s. 75 f. I september 2018 gjorde dock EU-domstolen en extensiv tolkning av hur begrep-
pet lagstiftningsförfarande ska tolkas och fann att kommissionens miljökonsekvensbedömning in-
för en kommande lagstiftningsförslag föll under denna kategori, varför handlingarna kunde lämnas 
ut, C-57/16 P, Client Earth mot kommissionen, EU:C:2018:660, p. 95.

100 Se exemplevis förenade mål C-92/09 och C-93/09 Schecke & Eifert, EU:C:2010:662 och C-28/08 
P, Kommission mot Bavarian Lager, EU:C:2010:378. Se vidare Jane Reichel, Offentlighet eller data-
skydd som ledande princip i EU:s integrerade förvaltning? Förvaltningsrättslig tidskrift 2018, s. 91-
112.

101 Se avsnitt 2.1 ovan. 
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mation inom internationella organ behöva underkastas offentlighets. Så resonerade 
Peters, då hon presenterade tre argument till varför en ökad offentlighet är en nöd-
vändighet i sammanhanget; att offentlig maktutövande har överförts från natio-
nalstater till internationella organisationer, att staters aktiviteter i högre grad har 
extraterritoriell effekt, och följaktligen påverkar fler än de som befinner sig inom 
dess jurisdiktion, samt att de nya former av flernivåstyrning, multilevel governance, 
med inslag av nätverk-orienterade beslutsstrukturer, har medfört att de interna-
tionella beslutsprocesserna är än mer svårgenomträngliga.102 På motsvarande har 
Ebbesson uttryck att i vissa sammanhang är nationalstaterna för små för att kunna 
hantera krav på tillgång till handlingar en och en, och om de rättsliga situationerna 
är internationella så bör även regelverket för tillgång till handlingar vara det, inte 
minst i miljösammanhang.103

Frågan är dock om det finns tillräckligt konkreta regler inom folkrätten idag för 
att garantera en effektivt rätt till tillgång till handlingar såsom rättsläget ser ut idag. 
Frågan analyseras i följande avsnitt. 

5.2 Finns en rätt till tillgång till allmänna handlingar bortom 
staten?

I avsnitt 3 och 4 ovan har ett antal internationella regimer för offentlighet och till-
gång till handlingar uppdelade två kategorier analyserats; dels internationella kon-
ventioner som avser att garantera rätt till tillgång till information i olika former hos 
konventionsstaterna, dels den interna regleringen av tillgång till information inom 
vissa internationella organisationer. Vid granskningen av de ingående rättsliga regi-
merna har särskilt följande aspekter beaktats; om det finns en definition av vilka 
organ som är skyldiga att lämna ut handlingar, om det finns en definition av vilka 
handlingar som avses, om regler finns för hur handlingar ska samla in och förvaras, 
om det finns definierade undantag från offentlighet i form av sekretess samt om en 
vägran att lämna ut en handling kan överprövas i någon form. 

Vad gäller den första kategorin visar undersökningen att det inte finns några 
rättsligt bindande folkrättsliga dokument som ger allmänheten en rätt till tillgång 
till allmänna handlingar på ett generellt plan. Europarådet antog år 2009 en sådan 
konvention, men det saknas ännu under våren 2019 en ratificerande stat innan kon-
ventionen kan träda i kraft.104 Århuskonventionen ger allmänheten en generell rätt 
till tillgång till handlingar, men enbart om de innehåller miljöinformation.105 Däre-

102 Anne Peters, Towards Transparency as a Global Norm, i Andrea Bianchi & Anne Peters (red), Trans-
parency in International Law, Cambridge University Press 2013, s. 539, f. 

103 Jonas Ebbesson, Global or European Only? International Law on Transparency in Environmental 
Matters for Members of the Public, i Andrea Bianchi & Anne Peters (red), Transparency in Interna-
tional Law, Cambridge University Press 2013, s. 54.

104 Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar och Europarådets hemsida; ; 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205/signatures?p_
auth=COAQRPpP

105 Artikel 4 och 5 i FN/ECE:s (Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa) konven-
tion om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
överprövning i miljöfrågor

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205/signatures?p_auth=COAQRPpP
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205/signatures?p_auth=COAQRPpP
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mot finns en viss rättsutveckling i förhållande till den rätten till informationsfri-
het, som erkänns i artikel 19 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rät-
tigheter, artikel 10 Europakonventionen och artikel 13 Amerikanska konventionen 
om mänskliga rättigheter. Organ som uttolkar dessa konventioner, FN:s kommitté 
för politiska och medborgerliga rättigheter å ena sidan, samt Europadomstolen och 
den interamerikanska domstolen å den andra, har tolkningsvis etablerat en viss rätt 
till tillgång till handlingar inom respektive konvention.106 I doktrinen har framförts 
att utvecklingen inom respektive organ synes ha inspirerat övriga och att det går att 
tala om en globalisering av idéer. 107

Vad gäller den andra kategorin av regler, offentlighet inom internationella orga-
nisationer, kan på motsvarande sätt konstateras att det knappast finns någon kon-
sensus kring att internationella organisation bör ge allmänheten en rätt till tillgång 
till handlingar. Många internationella organisationer, exempelvis många FN-organ, 
har överhuvudtaget inga regler för att ge allmänheten tillgång till handlingar.108 Att 
det finns en tydlig politisk strävan att stärka offentligheten inom internationella 
organisationer som agerar inom vad som brukar benämnas Global Administrative 
Law, förvaltningsrätt bortom staten, är dock tydlig. Syftet är ofta att stärka förut-
sättningarna för rättstatslighet och ansvarsutkrävande även i de internationella 
beslutsprocesserna.109 Organisationer som Världsbanken, IMF och EU har arbetat 
målmedvetet med att stärka offentlighet och insyn, och har idag antagit regelverk 
med olika grad av konkretion för att kunna lämna ut handlingar på begäran från 
enskilda. Likväl reses inte sällan kritik mot dessa offentlighetsregimer. Globala 
internationella organisationer kritiseras för att upprätthålla vaga och obestämda 
regelverk, som lämnar alltför stort utrymme diskretionärt utrymme till organi-
sationerna själva.110 EU har en förhållandevis detaljerad lagstiftning för att garan-
tera tillgången till handlingar, men uppfattas ändå som mindre förmånlig än vad 
enskilda kan förvänta sig  på nationell nivå.111 

106 Se ovan avsnitt 3.3. 
107 Ádám Földes, Migration of Civilian and National Security Access to Information Norms , Journal 

of International Media and Entertainment Law, s. 159 och Jonathan Klaaren, The Human Right to 
Information and Transparency, i Andrea Bianchi & Anne Peters red) Transparency in International 
Law, Cambridge University Press 2013, s. 229 f. Se även Europadomstolens avgörande Magyar Hel-
sinki Bizottság mot Ungern, (18030/11), dom den 8 november 2016, där Europadomstolen gör en 
inventering av rätten till tillgång till handlingar i andra rättsordningar under rubrik III. Relevant 
international and comparative law material, p. 12 och framåt.

108 Megan Donaldson & Benedict Kingsbury, Power and the Public: the Nature and Effects of Formal 
Transparency Policies in Global Governance Institutions, i Andrea Bianchi & Anne Peters (red) 
Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013, s. 507 ff och ovan avsnitt 4.1.

109 Marco Maccia, The rule of law and transparency in the global space, I Sabino Cassesse (red) Research 
Handbook on Global Administrative Law, Edward Elgar, 2016, s. 279.

110 Megan Donaldson & Benedict Kingsbury, Power and the Public: the Nature and Effects of Formal 
Transparency Policies in Global Governance Institutions, i Andrea Bianchi & Anne Peters red) 
Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013, s.513, Alasdair Roberts, A 
Partial Revolution: The Diplomatic Ethos and Transparency in Intergovernmental Organizations, 
Public Administration Review, July 2004, Vol. 64 Issue 4, s. 410-424 och Ida Koivisto, The IMF and 
the Transparency Turn, 25 Minnesota Journal of International Law 381 (2016), s. 419, f. 

111 Se vad gäller EU, Dacian C. Dragos, Polonca Kovač & Albert T. Marseille (red) The Laws of 
Transparency in Action. A European Perspective, IIAS Series: Governance and Public Management, 
Palgrave, 2019, s. 12. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att rätten till tillgång till handlingar 
bortom staten många gånger är vag och ofullständig, och i den mån särskilda reg-
ler finns ger det rättsliga regelverket inte sällan de internationella organen ett stort 
utrymme till skönsmässighet. EU har en förhållandevis detaljerad lagstiftning för 
att garantera tillgången till handlingar,  med en rätt till domstolsprövning, men 
uppfattas ändå som mindre förmånlig än vad enskilda kan förvänta sig  på nationell 
nivå. 

I avsaknad av tydliga regler och utan tillgång till en domstol med tillräckligt vid 
jurisdiktion för att väga olika intressen mot varandra – exempelvis dataskydd eller 
offentlighet –kommer offentlighet av det slag som kan uppnås på det nationella 
planet vara genuint svårt att uppnå. Såsom Tzanakopoulos har uttalat om möjlighe-
ten att överföra nationella regler om tillgång till handlingar till den internationella 
arenan, såsom inom FN:s säkerhetsråd; ”In a potential transposition to the interna-
tionella legal system, who could be the final arbiter other than the interested State 
or the Security Council itself?112 Kanske är det inte heller realistiskt att uppnå. Hur 
offentlighet bortom staten ändå kan bidra till en mer informerad samhällsdebatt 
och ge bättre förutsättningar för kontroll och ansvarsutkrävande diskuteras i nästa 
avsnitt. 

5.3 Är status quo bättre? 
Är det då bättre för Sverige att i alla lägen försvara offentlighetsprincipen såsom den 
står i dag, och verka för att internationella influenser på området hålls så begränsade 
som möjligt? Den slutsatsen är knappast självklar. I den ovan refererade debatten i 
Svensk Juristtidning argumenterade Abrahamsson och Jermsten att den svenska 
särpräglade modellen för att skydda tryck- och yttrandefriheten (dvs inte enbart 
offentlighetsprincipen, som står i fokus här) innebar ett alltför högt politiskt pris 
för att i längden kunna upprätthållas113 Även den tryckfrihetsförordningens och 
annan anslutande lagstiftnings begränsade territoriella tillämpningsområde, som 
synes ha motiverats utifrån intresset att ”räddas vad som räddas kan”, kan ställa till 
problem, vilket blev tydligt i Europadomstolens dom Arlewin mot Sverige114 samt i 
Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2014 ref. 66.115 Att som Sverige ha en 
offentlighetsprincip som innehållsmässigt skiljer sig betydligt från andra länders 
och internationella organisationers kan således i sig vara ett problem. 

Det är dock inte alltid så att den svenska offentlighetsprincipen ger de mest långt-
gående möjligheten att få tillgång till allmänna handlingar. Det kan också konsta-
teras att Sverige i både vad gäller Århuskonventionen och den ännu inte operativa 

112 Antonios Tzanakopoulos, Transparency in the Security Council, i Andrea Bianchi & Anne Peters red) 
Transparency in International Law, Cambridge University Press 2013, s. 380.

113 Olle Abrahamsson & Henrik Jermsten, Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig reg-
leringsmodell, Svensk Juristtidning 2014 s. 204 f och 216. 

114 Arlewin v. Sweden, European Court of Human Rights, 1 March 2016, Application no. 22302/10. 
115 Se härom Jane Reichel, The Swedish right to freedom of speech, EU data protection law and the 

question of territoriality, I Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger Österdahl (red), Transparency in 
the Future – Swedish Openness 250 years, Ragulka 2017.l



376

Jane Reichel

Europarådskonventionen med rätt till tillgång till handlingar har ändå funnit det 
nödvändigt att göra reservationer både i förhållande till tryckfrihetsförordningens 
regler om att riksdagen, regeringen och vissa andra organ under riksdagen inte kan 
överklagas till domstol. Även Högsta förvaltningsdomstolen har hamnat i en situa-
tion där det svenska rättsläget hindrar vad som framstår som en rimlig läsning av 
svenska internationella åtaganden.116 

Att den svenska offentlighetsprincipen är värd att försvara innebär följaktligen 
inte att den internationella utvecklingen inte kan vara till nytta och inspiration  
även för svensk rätts del. Att den svenska offentlighetsprincipen kan haka i en inter-
nationell utveckling mot ökad öppenhet inom den globaliserade delen av rätten 
måste trots allt ses som en fördel. 

116 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 16 maj 2017 i mål nr 5670-16. Se även Jane Reichel Offent-
lighet eller dataskydd som ledande princip inom EU:s integrerade förvaltning, Förvaltningsrättslig, 
s. 91-113, s. 110 f. 
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