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Offentlighetsprincipen har en historisk och stark ställning i svensk rätt och i det svenska politiska systemet,
vilket bland annat är ett resultat av dess grundlagsskydd. Offentlighetsprincipen är dock aldrig starkare än den
effekt den ges i konkreta ärenden. Idag är offentlighetsprincipens ställning utmanad på många olika sätt.
Internationaliseringen och europeiseringen av det svenska rättsystemet innebär utmaningar för den svenska
offentlighetsprincipen. Gränsöverskridande samarbete kräver harmonisering av regelverket och inte sällan sker
detta utifrån den minsta gemensamma nämnaren, vilket i vårt fall kan innebära ett svagare skydd för
offentlighetsprincipen. Likaså innebär privatisering av offentlig verksamhet samt nya sätt att styra offentlig
verksamhet att offentlighetsprincipen urholkas. Myndigheter använder kommunikationspolicys för att
kontrollera medarbetares kommunikation utåt om den egna verksamheten. Till detta ska läggas enskildas
tjänstemäns rädsla att göra fel samt en känsla av lojalitet till den egna verksamheten samt andra myndigheter
som man har ett nära samarbete med. En sammantagen analys ger vid handen att den svenska
offentlighetsprincipen är utmanad såväl in- som utifrån.
Vad innebär detta för den svenska offentlighetsprincipens ställning och tillämpning? Vilka värden är det som
står på spel? Hur påverkas jag som enskild medborgare om offentlighetsprincipen inte respekteras? Dessa
frågor utgör startpunkten för 2014 års Forsskålsymposium.

2014 års Forsskålföreläsning

Offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet
professor Inger Österdahl

Föreläsning om Peter Forsskål 2014

The contemporary spread of Peter Forsskåls thoughts and ideas throughout the
world
-Dr. David Goldberg

Paneldebatt under ledning av professor Olof Petersson

Hur ska vi skydda och förstärka offentlighetsprincipen?
Paneldeltagare är prodekan Shirin Ahlbäck Öberg, professor Hans Gunnar Axberger, Sven Bergman, SVT Uppdrag
granskning, publicisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, docent Josef Pallas, och Niklas Skeri, jouranlist vid UNT.
Tid: fredagen 21 november 2014, 13.15–16.00
Plats: Orangeriet, Linnéträdgården, Svartbäcksgatan 27,
Ingång sker via Linnégatan 6
Hjärtligt välkommen!
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Carl Gustaf Spangenberg
Universitetslektor, Juridiska institutionen

http://www.uppsalaforum.uu.se

