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Kan en journalist få komma in på myndigheter när hon eller han kräver 
det? Måste du lämna ut senaste veckans e-post? Har en fotograf rätt att 
gå runt i en skola och fotografera?

Lagstiftning, praxis – och sunt förnuft – gäller även vid kriser. Skyldigheter 
som myndigheters upplysningsplikt, offentlighetsprincipen, service-
skyldighet o.s.v. blir extra viktiga att kunna när medierna står i dörren 
och krisen är ett faktum. 

Denna bok ger dig en handledning om vilka rättigheter och skyldigheter, 
och vilken praxis, som gäller informationsarbete vid olyckor, kriser och 
uppmärksammade händelser i samhället. Boken behandlar lagområden 
som ofta blir aktuella vid mötet med medierna.

Om författaren:

Jeanette Gustafsdotter är jur.kand och journalist med flerårig erfarenhet 
som föreläsare på utbildningar inom juridik och journalistik. Tidigare 
har hon arbetat på Rapport, ABC-redaktionen på SVT2 och på TV4. Nu är 
hon vd för Tidningsutgivarna och verksam som konsult inom ämnen som 
finns i boken. Hon är även författare till Murvlarnas lagbok.  
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MSB:s förord 

Kriser dyker upp när man minst anar det. Behovet av information är stort när 

krisen ställt vardagen på ända. Kommuner och myndigheter har till uppgift 

att agera och hantera inträffade händelser samtidigt som de ska kommunicera 

med drabbade, allmänhet och medier. Att i sådana lägen hålla hög servicenivå 

och visa öppenhet har visat sig vara en svår konst. Att företrädare stoppar 

huvudet i sanden är en reaktion som vi sett vid olika händelser och kriser. 

Vid kriser och olyckor måste samma öppenhet upprätthållas som i vardagen. 

Det är vanligt att det kan uppfattas som problematiskt när journalister och 

fotografer vill rapportera om krissituationer och hänvisar till offentlighets-

principen för att få tillgång till handlingar. Detta ställer givetvis frågan om 

vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på sin spets. Det är tydligt att 

dessa lagar och regler ständigt måste repeteras. Denna bok kan därför under-

lätta arbetet för myndigheter när det gäller tryckfriheten, offentlighetsprinci-

pen, meddelarfriheten och yttrandefriheten. Läs mer om detta inne i boken.

Jeanette Gustafsdotter är jurist och har under flera år arbetat som journalist. 

Hon har skrivit boken Informationsjuridik vid kriser, som gavs ut av Styrelsen för 

psykologiskt försvar. Den här skriften har hon författat på uppdrag av tidigare 

Krisberedskapsmyndigheten och kommer nu ut i en omarbetad version för 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Bedömningar och råd i 

skriften är författarens egna.     

MSB har till uppgift att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera 

olyckor och kriser. Detta gör myndigheten bland annat genom att utveckla 

metoder i kriskommunikation. 

Henrik Olinder

Handläggare kriskommunikation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Författarens förord 

Som föreläsare är det ibland svårt att förklara att oavsett om en större kris har 

inträffat så gäller vår lagstiftning. Även om det känns orimligt i det läget så 

gäller till exempel skyndsamhetskravet för allmän handling. För att hantera 

den situationen måste man både ha kunskap och ha övat innan krisen är på 

riktigt och medierna ringer och kräver information.

”Som jag ser det är den kritiska punkten för det som granskas den allra första 

kontakten med medierna. Det är där det går åt skogen för många, om de 

ljuger, trivialiserar eller låtsas som om det är oviktigt”, säger docent Bengt 

Johansson, prefekt vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, 

JMG, i boken Drevet går av Anders Pihlblad. 

Upplysningarna ska vara snabba, korrekta och trovärdiga. Samtidigt måste 

informationsarbetet gå rätt till. Lagstiftning, praxis – och sunt förnuft –  

gäller även i kriser. Så gör det enkelt för er. Var beredda! 

Den här boken är en bearbetning av skriften med samma namn, Rätt i kris: 

Rätt juridiskt och etiskt vid mötet med medier i kris och olyckor, som kom ut 2007. 

Syftet är detsamma som då, det vill säga att ge handledning om rättigheter, 

skyldigheter och praxis rörande informationsarbetet vid olyckor, kriser och 

uppmärksammade händelser i samhället. 

Boken behandlar lagområden som oftast blir aktuella vid mötet med medi-

erna. Under respektive område följer frågor och svar som förhoppningsvis ger 

er svaren som ni behöver i er vardag. 

Jeanette Gustafsdotter

journalist och jurist med specialisering på medie- och immaterialrätt
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KAPITEL 1

Offentlighetsprincipen 

Allmän handling – allmän plats – besök från enskilda 

En journalist vill ta del av en allmän handling. När journalisten väntar vill han/hon 

samtidigt gå runt på myndigheten. Du vägrar. Journalisten hävdar då att myndig-

heten är en allmän plats. Vad gäller för allmän handling och vad gäller för allmän 

plats?

Enligt 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen (TF) har myndigheter en principiell 

skyldighet att på stället lämna ut allmänna handlingar när någon önskar ta 

del av dem. 

Med handling menas, enligt 2 kap 3 § TF, framställning i skrift eller bild, eller 

upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 

tekniskt hjälpmedel. En handling är allmän om den förvaras hos en myndig-

het och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos 

myndigheten. (Justitieombudsmannen, JO, dnr 4149-2009) 

Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt 

på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del av det, så att handlingen 

kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handling får även skrivas av, avbildas 

eller tas i anspråk för ljudöverföring. Kan handling inte tillhandahållas utan att sådan 

del av det som icke får lämnas ut röjes, skall den i övriga delar göras tillgänglig för 

sökanden i avskrift eller kopia. Myndighet är icke skyldig att tillhandahålla handling på 

stället, om betydande hinder möter. I fråga om upptagning som avses i 3 § första stycket 

föreligger inte heller sådan skyldighet, om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan ta 

del av upptagningen hos närbelägen myndighet. 

Besked i en utlämnandefråga bör normalt lämnas samma dag som begäran 

gjorts, menar JO. Någon eller några dagars fördröjning kan godtas om den är 

nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade 

handlingen är allmän och offentlig. Om det är fråga om att ta fram eller  

gå igenom ett omfattande material kan hanteringen förstås också ta lite 

längre tid.

Om en handling inte kan lämnas ut, helt eller delvis, ska den som har begärt 

ut den meddelas detta. Sökanden ska då också, enligt 6 kap 3 § offentlighets-  

och sekretesslagen (2009:400), informeras om möjligheten att begära myn-

?

!
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dighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för 

att beslutet ska kunna överklagas. Rätten till ett sådant formellt beslut finns 

oavsett vad som är grunden för att avslå begäran. Ett beslut att avslå en begäran 

om att få ta del av allmän handling får enligt 2 kap 15 § första stycket tryckfri-

hetsförordningen och 6 kap 7 och 8 §§ offentlighets- och sekretesslagen överkla-

gas hos kammarrätt. Av 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) följer att ett 

avslagsbeslut ska vara motiverat och försett med överklagandeanvisning.

Om någon begär att få ta del av en handling som inte existerar hos myndighe-

ten ska naturligtvis den personen omgående få besked om att handlingen inte 

finns. Om då personen ändå vidhåller sin framställning, och det rör en handling 

som typiskt sett kan förekomma hos myndigheten, bör myndigheten följa den 

angivna ordningen i 6 kap offentlighets- och sekretesslagen, det vill säga med-

dela ett avslagsbeslut och lämna en överklagandehänvisning. Dessutom måste 

den beakta det i tryckfrihetsförordningen uppställda skyndsamhetskravet.

Myndigheterna är alltså skyldiga att, enligt offentlighetsprincipen 2 kap 

tryckfrihetsförordningen, ta emot allmänheten. Men den har inte tillträde till 

andra delar av lokalerna än vad myndigheten själv bestämmer och det gäller 

oavsett vilken form av myndighet det är, till exempel skolor, sjukhus, kom-

munhuset. 

Dessutom har myndigheter en besöksskyldighet gentemot allmänheten.  

I 5 § förvaltningslagen (1986:223) stadgas att myndigheten ska ta emot besök 

från enskilda. 

Myndigheterna ska ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om 

särskilda tider för detta är bestämda, ska allmänheten underrättas om dem 

på lämpligt sätt. En myndighet ska ha öppet under minst två timmar varje 

helgfri måndag–fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna hand-

lingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna 

handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller inte om en sådan dag 

samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

En myndighet får alltså själv avgöra om och på vilka villkor en journalist ska 

få tillträde till dess lokaler för något visst ändamål. 

Behandla begäran om allmän handling skyndsamt (skyndsamt – se under  

Tid för utlämnande av handling). Om det blir avslag – meddela det lika 

skyndsamt. Ta emot journalisterna och tala med dem. Öppenhet mot medi-

erna är alltid det bästa. Tystnad föder spekulationer och ur dem kan det 

komma fram felaktigheter. Hänvisa journalisten till en plats där han/hon kan 

invänta ditt svar angående den allmänna handlingen. 
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Inget formkrav

En journalist begär ut en allmän handling. Du vill ha begäran skriftligt.  

Kan du kräva det?

Nej, det finns inga formkrav för en sådan begäran. Som en allmän förutsätt-

ning för att en myndighet ska vara skyldig att bistå allmänheten, i enlighet 

med vad som redovisats ovan, gäller att den som önskar få ut en handling kan 

precisera vilken handling som avses, eller i vart fall kan lämna så detaljerade 

upplysningar om handlingens innehåll att myndigheten utan större svårig-

heter kan identifiera den. (JO dnr 149-2009)

Att få ut namn på patienter/Stark och svag sekretess

En journalist kräver att få ut namnen på skadade som har kommit in till sjukhuset 

från en olycka. Journalisten hänvisar till journalerna och säger att ”eftersom journa-

len är upprättad på sjukhuset och sjukhuset är en myndighet så gäller offentlighets-

principen”. Har journalisten rätt att få ut namnen på de skadade från sjukhuset? 

Nej! 

?

!

?

!

TVÅ PERSONER FÅR VÅRD PÅ KUNGÄLVS SJUKHUS FÖR SPLITTERSKADOR SEDAN EN SPRÄNGLADDNING 

DETONERAT UTANFÖR EN LÄGENHET I NOL UTANFÖR GÖTEBORG. FOTO: PETER HOLLÄNDARE/SCANPIX
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Här är det 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som gäller: 

1 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd 

eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Här gäller omvänt skaderekvisit, det vill säga stark sekretess. Sekretess är 

huvudprincipen. Undantag kan göras, men starka skäl krävs för att uppgiften 

ska röjas. Omvänt skaderekvisit känns igen på formuleringen om det inte står 

klart att i texten i lagparagrafen. 

När det gäller offentlighetsprincipen är ändå huvudregeln offentlighet, och 

sekretess är undantag. Detta kallas för rakt skaderekvisit. Offentlighet är huvud-

principen, men undantag kan göras. Sekretessen är svag. Rakt skaderekvisit 

känns igen på formuleringen om det kan antas att i texten i lagparagrafen. 

Upplys journalisten om att det i polisens verksamhet normalt förekommer rakt 

skaderekvisit och därmed är offentlighet huvudregel. Sjukvården och social-

tjänsten har i stället omvänt skaderekvisit och sekretess som huvudregel.

Det finns ändå ett fåtal tillfällen när det är tillåtet att berätta saker som om-

fattas av tystnadsplikt. Det gäller i de fall då: 

•  den person tystnadsplikten gäller, det vill säga patienten, ger sitt tillstånd, 

eller 

•  det är uppenbart att han/hon inte lider skada av att uppgiften lämnas ut. 

Det senaste fallet kan tillämpas i sjukvården, när en journalist ringer för att få 

veta tillståndet för en person som råkat ut för en olycka. 

Sekretess vid en olycka 

En olycka har skett. Journalisterna frågar räddningstjänsten om vem som är skadad 

och hävdar offentlighetsprincipen. Vad gäller? 

Räddningstjänstens personal omfattas inte av den stränga sjukvårdssekretes-

sen utan av räddningssekretessen enligt 32 kap 8 § offentlighets- och sekretess- 

lagen: 

Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter för uppgift om en enskilds 

personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 

närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer  

i sådan verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som avser

1. utförande av räddningsinsatser,

?

!
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2. undersökningar av olyckor, eller

3. tillsyn.

Den innehåller rakt skaderekvisit som är en mildare form av sekretess. 

Sekretessen ska skydda uppgifter om den enskildes personliga och ekono-

miska förhållanden samt konkreta skador på personen. 

Enda gången som räddningspersonal kan omfattas av sjukvårdssekretessen  

är vid de tillfällen som de utför så kallat IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), 

på uppdrag av ett landsting.

Förbehåll 

En journalist kontaktar dig och vill göra en intervju angående ett uppmärksammat 

fall. Du vet att du inte kan yttra något på grund av sekretess. Finns det någon  

möjlighet att berätta hur det verkligen ligger till men ändå skydda de inblandade? 

Ja, det finns en paragraf i offentlighets- och sekretesslagens 10 kap 14 § som 

kallas för förbehåll. 

?

!

EN LINJEBUSS I DIKET UTANFÖR HEDESUNDA. FOTO: KENNETH GyLD/SCANPIX
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Om en myndighet finner att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet som enligt en 

bestämmelse om sekretess hindrar att en uppgift lämnas till en enskild kan undanröjas genom 

ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, 

ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas till den enskilde.

Rent praktiskt går det till så att myndigheten utfärdar ett förbehåll till den 

som begär ut uppgifterna, det vill säga flyttar över sekretessen till den per-

sonen. Myndigheten bestämmer själv vad som ska omfattas av förbehållet. 

Från det att personen får del av uppgifterna via förbehåll så blir den personen 

bunden av samma sekretess som myndighetspersonen. Fördelen med denna 

möjlighet är att man kan visa hela sanningen utan att bryta mot sekretessen. 

Gör förbehållet skriftligt. Det underlättar om det blir en diskussion i efter-

hand om vad det innefattade.

Få ut bilder och fotografier 

En person ringer till myndigheten och begär ut ett fotografi på en anställd på  

myndigheten. Måste ni lämna ut det? 

Nej. Från och med den 1 juli 2005 skärpte man sekretessen för fotografier av 

enskilda i offentliga register, till exempel passfotografier. Sådana fotografier ska 

omfattas av sekretess om det inte står klart att de kan lämnas ut utan att den 

enskilde, eller närstående till den enskilde, lider men (stark sekretess, se ovan). 

Arbetsmaterial 

En journalist vill ha allt som är skrivet på myndigheten när det gäller ett ärende 

utfört av myndigheten. Även arbetsmaterialet. Vad gäller? 

Arbetsmaterial är inte allmänna handlingar. Det ser man i 2 kap 9 § tryck-

frihetsförordningen. 

Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats skall ej heller efter 

den tidpunkt då den enligt 7 § är att anse som upprättad anses som allmän handling hos 

myndigheten, om den icke tages om hand för arkivering. Med minnesanteckning förstås 

promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ären-

des föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift. 

Utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse och annan därmed jämställd 

handling som ej har expedierats anses ej som allmän handling, såvida den icke tages om 

hand för arkivering. 

Handlingar som inte är arbetsmaterial ska sekretessprövas och de som är 

offentliga ska lämnas ut.

?

!

?

!
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Information dygnet runt 

Medierna ringer informatörerna på alla tider på dygnet och vill ha handlingar,  

fakta och kommentarer. Har de rätt att kräva att få information mitt i natten? 

Det allra bästa är att vara tillgänglig för medierna även om de ringer mitt i 

natten. Det skapar förtroende. Och med de olika sändningstider som medi-

erna har så bör en kommun/myndighet ha en verksamhet som kan möta 

medierna när som helst. Det bästa är om en person är informationsansvarig, 

och när den personen inte är tillgänglig bör det finnas en ställföreträdande. 

Detta för att det inte ska bli för många som uttalar sig, eftersom det då finns 

en risk för spekulationer eller egna tolkningar. Ingen är betjänt av att olika 

budskap går ut i medierna. Men om någon ringer mitt i natten och begär ut 

en allmän handling, så svara vänligt men bestämt att du är fullt införstådd 

med offentlighetsprincipen och att personen kan vända sig till dig under 

arbetstid. En anställd vid en myndighet är inte skyldig att stå till förfogande 

med utlämnande av handlingar utanför arbetstid. 

?

!

KRISmÖTE PÅ UTRIKESDEPARTEmENTET. FOTO: TOmmy PEDERSEN/SCANPIX
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Tid för utlämnande av handling 

Mitt i en kris kräver också journalisterna att du ska ta fram handlingar omedelbart. 

Hur ska du hantera det? 

Enligt 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen ska en allmän handling som får lämnas ut, 

det vill säga inte omfattas av sekretess, på begäran genast eller så snart det är möjligt 

på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del av handlingen. Av 2 kap  

13 § tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling 

även har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del 

den får lämnas ut. En begäran om kopia ska behandlas skyndsamt. 

JO menar att besked i en utlämnandefråga bör lämnas redan samma dag som 

begäran har gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan godtas om den är 

nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade 

handlingen är allmän och offentlig. Om det är fråga om att ta fram eller gå 

igenom ett omfattande material kan det förstås också ta lite längre tid. För 

att leva upp till tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav måste den som 

omfattas av regleringen organisera sin verksamhet så att framställningar om 

att få ut handlingar kan behandlas även under semesterperioder och enskilda 

personers bortovaro. (JO dnr 3614-2009)

Skyndsamhetsreglerna är desamma vid en kris. Det vill säga, handläggningen 

är inte snabbare men inte heller långsammare. 

Vem är det som frågar?

När du får en begäran att lämna ut en allmän handling undrar du vem som frågar. 

Får du det?

Enligt 2 kap 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen får en myndighet i princip 

inte efterforska vem sökanden är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran. 

Bestämmelsen innebär att var och en enligt huvudregeln har rätt att ta del av 

alla offentliga handlingar hos en myndighet utan att behöva uppge vem han 

eller hon är, eller vad handlingen ska användas till. Det finns ett undantag 

och det är när efterforskning av det slaget behövs för att myndigheten ska 

kunna avgöra om handlingen kan lämnas ut. Undantaget har kommenterats  

i JO 2009/10 s 530. Där står det bland annat:

”Regeln om att den som begär att få ut en allmän handling får vara anonym 

och inte behöver redovisa vilket syfte han eller hon har med sin begäran – 

dvs. vad handlingen ska användas till – är en viktig del i offentlighetsprin-

cipen och har karaktären av rättighet för den enskilde. Undantagsregeln ska 

därför tillämpas restriktivt.”

?

!

??

!



 15

Eventuella efterforskningsåtgärder måste övervägas noga av myndigheten. 

Självfallet får regeln om frångående av förbudet mot efterforskning inte 

användas som förevändning för att försvåra den enskildes möjligheter att 

använda sig av offentlighetsprincipen, till exempel för att förhala ett utläm-

nande genom frågor, som myndigheten senare inte kan visa att den haft fog 

för att ställa. En myndighet som anser det nödvändigt med efterforsknings-

åtgärder bör också förklara för sökanden att informationen behövs för 

sekretessprövningen (jfr JO 2005/06 s 466). Sökanden bör då även upplysas 

om att ärendet vid uteblivet svar kan komma att avgöras på det underlag som 

föreligger.

Att ta del av handlingarna via elektronisk form, fax  
eller post 

En journalist kräver att du ska lämna ut några av myndighetens elektroniska upp-

gifter i elektronisk form. Du vill inte det utan hänvisar till att du lämnar ut dem via 

fax eller via post. Vad gäller?

I dagsläget måste du inte lämna ut elektroniska uppgifter i elektronisk form 

men e-offentlighetskommittén föreslog i början av 2010 i sitt slutbetänkande 

att det ska bli obligatoriskt i framtiden. Myndigheten kan ändå komma att neka 

att lämna ut handlingar av sekretesskäl eller när ”det annars är olämpligt”.

I normalfallet skickas handlingar med post men handlingar bör också lämnas 

ut per telefax om det begärs och inte omständigheterna gör att det är olämp-

ligt, till exempel om beställningen är omfattande eller om handlingen är av  

så känslig natur att den inte anses lämplig att faxa. 

E-post till myndigheten 

En journalist kräver att få läsa senaste veckans inkomna e-post. Har journalisten  

rätt till det? 

Ja, om det inte finns sekretesskyddade uppgifter som omfattas av sekretes-

slagen. E-post är en inkommen handling, eller en upprättad handling, och 

omfattas därför av offentlighetsprincipen. Myndigheten ska gå igenom 

e-posten genast, eller så snabbt det är möjligt, och göra en sekretessprövning. 

Det vill säga ta ställning till om de efterfrågade handlingarna är allmänna 

och offentliga. (Regeringsrättens dom, mål nr 6251-1997, där det fastställs att 

e-post är allmän handling.) 

?

!

?
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Om myndigheten kommer fram till att någon e-post omfattas av sekretess 

enligt sekretesslagen ska myndigheten ange den paragraf i lagen som tilläm-

pats. Den som begär ut handlingen ska också få överklagandehänvisning, det 

vill säga få reda på hur man går till väga och vart man ska vända sig om man 

vill överklaga beslutet. 

E-post till din privata adress

E-post som kommer till din privata e-postadress. Måste den lämnas ut om någon 

begär det?

Det avgörande är alltid handlingens innehåll. Om det rör ett ärende på 

myndigheten anses handlingen inkommen till myndigheten oavsett om den 

kommer till din privata adress. Då ska den lämnas ut. Men om e-posten helt 

och hållet rör något som är privat måste den inte lämnas ut. 

?

!

STATSSEKRETERARE LARS DANIELSSON KALLAS TILL FÖRHÖR HOS JO Om FLODVÅGSKATASTROFEN. 

FOTO: ANDERS WIKLUND/SCANPIX
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Intranätet 

En journalist begär ut interninformationen som skickats till alla kommunala  

förvaltningar via intranätet. Har journalisten rätt till information som kommer  

via intranätet?

Ja, intranätet är också allmän handling eftersom den är upprättad på myndig-

heten. Det som inte innehåller sekretess ska lämnas ut.

Sms, cookiefil och loggfil

Sms (short message service), cookiefiler (visar vilka webbplatser du har besökt) 

och logglista (där e-posten förtecknas) betraktas också som allmän handling 

(se definition ovan) och ska lämnas ut i de delar de inte innehåller sekretess.

I början av februari 2009 konstaterade kammarrätten i Sundsvall följande 

angående ett kommunalråds sms som begärdes ut som allmän handling av en 

journalist:

• Det råder inte någon tvekan om att sms kan betraktas som handlingar i 

tryckfrihetsförordningens mening. Det spelar heller ingen roll om mobil-

telefonen ägs av kommunen eller politikern privat. 

• Det är handlingens innehåll som är avgörande.

•	 Sms som handlar om myndighetsärenden och upprättas av, eller blir till-

gängliga för, myndighetens tjänstemän, är att betrakta som inkomna och 

förvarade hos myndigheten och kan därmed bli föremål för offentliggö-

rande. 

Information från telefonväxeln 

En telefonist i kommunens växel berättar för sina grannar om vad han har hört  

angående en kris på myndigheten. Får han göra det? 

Nej, han gör sig skyldig till lagbrott. En person som jobbar i kommunens  

telefonväxel har tystnadsplikt. Detta enligt 40 kap 4 § offentlighets- och  

sekretesslagen: 

För personal i en myndighets telefonväxel gäller sekretess för uppgift som har inhämtats 

vid tjänstgöringen och som avser telefonsamtal till eller från någon annan person hos 

myndigheten.

?

!

?
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Det är framför allt löpsedeln
men även påståendena i arti-
keln som fått Persbrandt att rea-
gera mycket kraftigt. Han kän-
ner sig djupt kränkt.

Såväl det påstådda behand-

lingshemmet som Persbrandt
tillbakavisar uppgifterna.

– Allt är fabricerad lögn. Nu
är botten nådd i hetsjakten på
Persbrandt, säger advokat Per
Liljekvist till TT.

Han har även fått uppdraget
av Persbrandt att granska öv-
riga tidningars bevakning av
honom det senaste året.

Fick inte kontakt
Expressen sökte i går både

Mikael Persbrandt, som just nu
är sjukskriven från Dramaten,
samt hans advokat Per Lilje-
kvist, dock utan resultat.

Expressens chefredaktör Otto
Sjöberg säger till Expressen:

– Så fort vi såg TT-meddelan-
det sökte vi och vår advokat 
Mikael Persbrandt och hans 
advokat. Tyvärr har vi inte 
fått kontakt. Det är svårt att
kommentera andrahandsupp-
gifter.

– När någon vill framföra ett
anspråk mot Expressen är det
bra att göra det direkt till oss.
Då svarar vi och då kan ett sam-
tal uppstå.

TT/EXPRESSEN

Skådespelaren Mikael Persbrandt hotar med att antingen
polisanmäla Expressen för grovt förtal eller stämma tid-
ningen i en skadeståndsprocess, skriver TT.

Orsaken är uppgifter i torsdagens tidning där Pers-
brandt påstås vara akut alkoholförgiftad och intagen på
klinik.

Persbrandt hotar
stämma Expressen

På snowboard till Turin
m Snowboardåkaren Shaun White
fräste lite snö i ansiktet på sina fans
under första loppet i finalen av ameri-
kanska Snowboard Grand Prix i Breck-
enbridge, Colorado. Detta var den
första av fem Grand Prix-tävlingar som
skall gallra fram de 16 lagmedlem-
marna som får följa med och represen-
tera USA i Turin nästa år. (AP PHOTO)

”Lägg ner orättvisa tullar”
m ”Vi kommer aldrig att lägga oss för era
krav...eller...ja...” Den här sydkoreanen gjorde en
liggande protest medan hundratals av hans
landsmän marcherade mot världshandelsorga-
nisationen WTO:s möte i Hongkong i går. WTO:s
ministrar höll samråd efter skarp kritik mot
USA:s och EU:s bomullstullar och banantariffer,
vilka framstår som de största hoten mot en över-
enskommelse under mötet. (GETTY IMAGES)Snön yr kring snowboardstjärnan. Foto: AP En liggande protest mot WTO. Foto: GETTY

KÆNNER SIG KRÆNKT. Skådespelaren Mikael Persbrandt vill polisanmäla Expressen för grovt förtal. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Ikeas svarta stekpincett
orsakar cancer.

Larmet om det giftiga
köksredskapet kom från
danska livsmedelsverket 
i går.

Nu stoppas all försälj-
ning av pincetten.

Rådet till konsumen-
terna är kort och
koncist – lämna till-
baka eller släng i sop-
tunnan.

Flera tester som Fø-
devarestyrelsen,
danska livsmedels-
verket, utfört visar att
Ikeas stekpincett Cent-
risk utsöndrar stora
mängder av det giftiga
och cancerframkallande äm-
net PAA, primära aroma-
tiska aminer.

Ikea valde i går att stoppa
försäljningen av pincetten i
samtliga varuhus över hela
världen.

”Liten risk”
– Vi är inte överens med

danska livsmedelsverket om
att pincetten är farlig, men
för att vara säkra kommer vi
att göra en ny undersökning i
januari och fram till dess har
vi valt att ha säljstopp, säger
Eva Stål, pressansvarig på
Ikea.

Åsa Asplid
asa.asplid@expressen.se

NEW YORK. Michael
Jacksons liv kan bli
dokusåpa.

Hans bröder Tito och
Jermaine försöker nu
sälja in en tv-serie om
familjens liv.

Följa Michael
Jacksons liv i
Bahrain, låter
det intressant?

Det kan bli
verklighet inom
snar framtid.

Tv-programmet ”Insider”
och ”The Hollywood Repor-
ter” avslöjade i natt i USA att
hans bröder Tito, Jermaine
och systern LaToya försöker
sälja in en helt ny dokusåpa.

De har de senaste veckorna
varit runt hos en rad ameri-
kanska tv-stationer med sitt
koncept: Kameror dygnet
runt hos familjen Jackson.

Johan T Lindwall
johan.lindwall@expressen.se

Ikeas pincett 
kan orsaka 
cancer

Jacksons liv
blir dokusåpa

Michael
Jackson.
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KAPITEL 2

Tryck- och yttrandefrihet 

Förtal 

Du arbetar som ansvarig för en större kris som har skett i kommunen. En tidning 

skriver att det är ditt fel att krisen har inträffat. Du känner dig förtalad. Vad gäller 

för förtal?

Förtalsparagrafen, 7 kap 4 § 14 punkten tryckfrihetsförordningen (1949:105), 

har följande innehåll: 

Förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnads-

sätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, 

och, om den förtalade är avliden, gärningen är sårande för de efterlevande eller eljest 

kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne, dock ej om det med hänsyn 

till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att upp-

giften var sann eller att han hade skälig grund för den.

Förtal innebär att en person kränks, omtalas på ett negativt sätt inför andra. 

Det betyder att någon pekas ut som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, 

eller att man lämnar uppgift om någon som är ägnad att utsätta denne för andras 

missaktning. 

Förtal är dock inte straffbart om 

1. det var försvarligt att uppgiften lämnades och 

2. uppgiften var sann eller uppgiftslämnaren hade skälig grund för uppgiften. 

Observera att båda dessa villkor ska vara uppfyllda. 

När man avgör vad som är skälig grund för att anta att uppgiften var sann 

måste alla relevanta faktorer vägas in. Har källan varit pålitlig tidigare? Var 

uppgiften svår att kontrollera? Vilka försök gjordes för att kontrollera om 

uppgiften var sann? Fanns det mycket eller lite tid för kontroll? Ju mer krän-

kande uppgiften är och ju allvarligare beskyllningen är, desto hårdare krav 

ställs på att den ansvarige har gjort allt som stod i hans makt för att kontrol-

lera uppgiften. Det spelar ingen roll om uppgiften har förekommit i andra 

tidningar och att den utpekade inte har protesterat mot publicering tidigare. 

?

!
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Förtroendevalda, till exempel politiker, får finna sig i högre grad att mass-

medierna undersöker om de lever som de lär. Offentliga personer får tåla 

mer än vanliga, men värderandet och kritiken ska ha något samband med 

deras åtagande i det offentliga rummet. För förtal krävs det oftast att fler än 

den närmsta kretsen kan identifiera den utpekade. Om enstaka uppgifter 

är felaktiga, men de bara är detaljer i en större helhet som stämmer och det 

med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att publicera, så är det inte 

förtal. Det är endast enstaka personer eller en mindre grupp som kan anmäla 

medierna för förtal. 

Förtal i en blogg

Du upplever att en person förtalar dig i sin blogg. Vad gäller för blogg och förtal?

Samma regler som gäller för förtal i tryckt skrift gäller för bloggar. Men efter-

som det inte är tryckt skrift är det brottsbalken 5 kap 1 § första stycket som 

är aktuellt. Det innehållet är dock detsamma som förtal enligt tryckfrihets-

förordningen (se ovan). 

Två personer dömdes för förtal i sin blogg i Lunds tingsrätt (mål nr FT 5504-

98). Rätten slog fast att han inte var en offentlig person som skulle behöva 

tåla sådan publicitet och att uppgifterna inte kunde anses vara försvarliga 

samt att de hade ett begränsat allmänintresse. 

Förtal på webbplats

En webbplats som har ansvarig utgivare, till exempel aftonbladet.se, omfattas  

av yttrandefrihetsgrundlagen, och en webbplats som inte har ansvarig  

utgivare omfattas av brottsbalken om en person förtalas. Angående förtals-

kriterierna är det samma bedömningar som enligt ovan. 

Meddelarfrihet och efterforskningsförbud 

En uppmärksammad händelse har ägt rum och medierna skriver mycket om den. 

När medierna börjar ringa ansvarig chef undrar han/hon hur de har fått reda på vad 

som hänt. Ansvarig chef misstänker några anställda och ifrågasätter lämpligheten i 

att de pratar med medierna. Chefen anser att detta är något som myndigheten bör 

sköta internt. Vad gäller? 

Här hanterar ansvarig chef situationen helt fel. Av många orsaker, inte minst 

juridiskt. Det är en grundlagsfäst rättighet för alla att kontakta massmedierna 

?

!

?
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anonymt eller öppet och lämna upplysningar för publicering utan att straffas 

för det. Det kallas för meddelarfrihet. 

I 2 kap 1 § regeringsformen (RF) föreskrivs att varje medborgare gentemot det all-

männa är tillförsäkrad yttrandefrihet, dvs frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat 

sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Begränsning av 

yttrandefriheten får enligt 2 kap 12 § RF ske endast genom lag eller, i vissa fall, genom 

annan författning. Någon sådan begränsning är dock inte aktuell i det här fallet.

I tryckfrihetsförordningen (TF) ges kompletterande bestämmelser för en spe-

ciell del av yttrandefriheten, nämligen den del som avser yttranden i tryckt 

skrift, så kallad meddelarfrihet. Meddelarfriheten enligt 1 kap 1 § andra 

stycket TF innebär att alla medborgare fritt får yttra sina tankar och åsikter i 

tryckt skrift, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och 

underrättelser i vilket ämne som helst, så länge de iakttar de bestämmelser 

ELEVER STREJKAR FÖR ATT FÅ BEHÅLLA KÖPINGESKOLAN I TRELLEBORG. FOTO: JOACHIm WALL/SCANPIX
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som är meddelade i tryckfrihetsförordningen till skydd för enskilds rätt och 

allmän säkerhet. 

Yttrandefriheten utgör en förutsättning för en fri debatt om lämpligheten och 

riktigheten av myndigheternas handlande och gör det därmed också möjligt 

att granska hur offentliga tjänstemän sköter sina skyldigheter.

Lagregleringen om yttrandefrihet ger offentligt anställda samma skydd som 

alla andra medborgare. En offentligt anställd kan alltså fritt ge uttryck för sin uppfatt-

ning, även om den egna myndighetens verksamhet, om inte tystnadsplikt gäller för 

uppgifterna.

Det skydd för yttrandefriheten som regeringsformen anger är ett skydd gente-

mot ”det allmänna”. Skyddet innebär att en myndighet inte får ingripa vare 

sig formellt eller informellt mot någon för att han eller hon har använt sig 

av sin grundlagsstadgade rätt att yttra sig i massmedier eller på annat sätt ge 

uttryck för sin uppfattning. En myndighet får inte heller försöka motarbeta 

att den anställde använder sig av sina rättigheter. En arbetsgivare kan således 

inte försöka påverka arbetstagaren, genom generella uttalanden eller genom 

kritik i enskilda fall, i fråga om det sätt på vilket yttrandefriheten används. 

Detta gäller även i de fall en myndighet anser att arbetstagaren har lämnat 

felaktiga uppgifter. Myndigheten är i stället hänvisad till att på lämpligt sätt 

bemöta och rätta sådana uppgifter.

Den som är anställd vid en myndighet har alltså rätt att offentligt föra fram 

synpunkter på myndighetens organisation och verksamhet som avviker från 

arbetsgivarens uppfattning utan att behöva vara rädd för repressalier från 

myndighetens sida. (JO dnr 1144-2008) 

Ansvarig chef bör alltså inte över huvud taget ifrågasätta lämpligheten i att 

tala med medierna.

ANMÄRKNING:

I juni 2010 fattade riksdagen beslut om att stärka meddelarfriheten för 

offentliganställda. Även kommunala chefer ska kunna straffas för brott mot 

repressalieförbudet. I dag omfattas bara statligt anställda som använder sin 

meddelarfrihet av lagskyddet mot disciplinpåföljder. Regeringens förslag till 

ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen föreslås 

träda i kraft 1 januari 2011. Eftersom förslaget innebär grundlagsändringar 

krävs det två riksdagsbeslut med val emellan. 
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Källskydd

Den anställde som pratade med medierna har sagt till dessa att han/hon vill  

vara anonym. Vad gäller?

Den anställde har rätt till det. Medierna får inte avslöja sin källa. Det går 

under benämningen källskydd, och lagen säger följande:

1 kap 1 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen:

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskri-

vet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i 

tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställ-

ning i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till 

denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden 

till periodiska skrifter.

3 kap 3 § tryckfrihetsförordningen:

Den som har tagit befattning med tillkomsten eller utgivningen av tryckt skrift eller med 

framställning som var avsedd att införas i tryckt skrift och den som har varit verksam 

inom företag för utgivning av tryckta skrifter eller inom företag för yrkesmässig förmed-

ling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter får inte röja vad han 

därvid erfarit om vem som är författare eller har lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § 

tredje stycket eller är utgivare av skrift som inte är periodisk.

Den 25 maj 2010 fällde hovrätten ansvarig utgivare för tidningen Norra Skåne 

för att ha avslöjat namnet på sin källa i en artikel.  

Händelsen inträffade 2008 då en före detta partiledare för Nationaldemokra-

terna hörde av sig till Norra Skåne för att berätta om ett nystartat medborgar-

garde i Hässleholm. Partiledaren påstod sig ha blivit lovad anonymitet, men 

när det blev känt att han själv var ledaren för medborgargardet valde Norra 

Skånes dåvarande ansvarige utgivare att publicera hans namn. Hon hade tidi-

gare åtalats i tingsrätten och friats men fälldes nu av hovrätten för brott mot 

tystnadsplikten efter överklagande av justitiekanslern, JK.

?
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Tala med medier under arbetstid? 

Ansvarig chef kallar till möte och informerar om att följande nu gäller: Samtal med 

journalister får endast göras på den anställdes fritid. Intervjuer som görs på arbets-

tid är inte tillåtna eftersom de skulle påverka arbetet och det har en chef rätt att 

säga nej till. 

Fel! Ansvarig chef bör inte begränsa personalens kontakt med medierna till 

personalens fritid. Det är bara när en sådan kontakt kan inverka menligt på 

arbetet som man kan acceptera ett hinder av detta slag mot ett utnyttjande av 

den grundlagsskyddade rätten att meddela sig med medierna. 

Ett generellt förbud kan inte anses tillåtet ens om det skulle kunna anses fin-

nas en risk för inskränkande på arbetsuppgifterna. Ett sådant förbud kan bara 

utfärdas i det enskilda fallet och då endast i den akuta arbetssituationen. Som 

regel kan det knappast inkräkta på arbetet om en anställd på arbetstid låter 

sig intervjuas av en journalist. På en arbetsplats måste det finnas utrymme 

för en sådan flexibilitet att någon tid på dagen kan användas för den aktuella 

intervjun. I allmänhet får det förutsättas att den enskilde arbetstagaren själv 

kan avgöra när arbetet hindrar honom från mediekontakter. (JO dnr 674-1993)

Om avsikten med besöket är att tala med någon ur personalen på dennes 

tjänsterum, eller annat personalutrymme, kan detta normalt sett inte anses 

onödigt störa arbetet. En tjänsteman, som vill delge en journalist synpunkter 

beträffande verksamheten, kan därför med åberopande av sin meddelar- och 

yttrandefrihet som regel ta emot en journalist och en fotograf på sin arbets-

plats för en intervju. (JO dnr 1517-2002)

I fråga om sådana presskontakter eller dylikt som innebär att personalen använ-

der sig av sin meddelarfrihet kan alltså den offentlige arbetsgivaren få finna sig 

i att personalen tar någon del av arbetstiden i anspråk för ändamålet. 

?

!



 25

När barn och ungdomar blir intervjuade 

Det kommer samtal till en skolledare från föräldrar som ställer sig frågande till att 

medierna intervjuar deras barn. Rektorn bestämmer sig för att skicka ut en handling 

där föräldrarna ska intyga att deras barn får uttala sig för pressen. Vad gäller, måste 

föräldrarna godkänna att deras barn blir intervjuade av en journalist? 

Utgångspunkten för en bedömning måste bli de allmänna friheter som genom 

grundlagarna gäller för alla, alltså även barn. Barn har också rätt till yttrande-

frihet (2 kap 1 § RF) och meddelarfrihet (1 kap 1 § tredje stycket TF). Barn har 

med andra ord rätt att tala med journalister.

Men, en skolledning anses ha skyldighet att värna elevernas integritet i sko-

lan. Den ska ta hänsyn till såväl vårdnadshavarnas som de enskilda elevernas 

uppfattning om elevernas medverkan i sådana saker som inte utgör obligato-

riska inslag i utbildningen. Ju yngre eleverna är, desto större tyngd har natur-

ligtvis vårdnadshavarnas uppfattning jämfört med elevernas egen. 

När det gäller elever i tioårsåldern har JO sagt (dnr 809-1995) att det inte behö-

ver vara fel av skolledningen att ta reda på vårdnadshavarens uppfattning, 

innan man är beredd att medverka till att eleven intervjuas av en journalist 

på dennes initiativ. 

Alltså: Ju äldre eleverna är, desto lägre krav på att föräldrarna ska godkänna 

att deras barn blir intervjuade av en journalist. Ju yngre, desto högre krav. 

?
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All information ska gå via informationschefen!  
Är det möjligt?

Ansvarig deklarerar att ”hädanefter ska all information till medierna gå via infor-

mationschefen” samtidigt som han uppmanar tjänstemännen att rapportera alla 

presskontakter. Kan han kräva det? 

Nej. Eftersom meddelarfriheten gäller så kan han inte kräva det. Se ovan. 

Det ska påpekas att även om myndigheten utser en särskild kontaktperson 

för presskontakter, så får det inte hindra andra att ha egna kontakter med 

pressen. Tilläggas kan att det självfallet inte är något som hindrar att en 

myndighet utser en särskild person, exempelvis en informationschef, att svara 

gentemot medierna och allmänheten för myndighetens officiella policy. Det 

är inte heller fel att myndigheten upplyser sina anställda om den policy som 

utarbetats av myndigheten och meddelar de anställda att de alltid har möjlig-

het att hänvisa medierna till den utsedde informatören. Men det är viktigt 

att komma ihåg att en uppmaning till de anställda att alltid informera om 

sina mediekontakter är en kränkning av den anställdes yttrandefrihet. 

Var därför alltid försiktig när det gäller frågor som rör detta område.  

(Dnr 968-2002) 

?

!

FÖRTVIVLADE OCH CHOCKADE UNGDOmAR UTANFÖR BROmmA GymNASIUm. EN SKOLKAmRAT HAR 

SKJUTITS TILL DÖDS INNE I SKOLAN DAGEN INNAN. FOTO: LARS EPSTEIN/SCANPIX
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KAPITEL 3

Press-, radio- och tv-regler 

Information till medierna om skadade och dödade 
människor! 

En stor olycka har skett i en kommun. Efter sex timmar konstateras att ett 30-tal 

personer skadats av den giftiga gasen och förts till sjukhus. Under natten avlider  

20 av dem av skadorna. Beskedet lämnas av läkarna tidigt på morgonen vid 06.00. 

Vad bör kommunen göra? 

Kommunen bör kalla till presskonferens så snabbt som möjligt. Eftersom 

läkarna lämnar beskedet redan kl 06.00 på morgonen så bör den hållas i sam-

band med den informationen. Kontrollera om anhöriga är underrättade och 

informera även om det. 

Den som lämnar information om avlidna personer behöver inte ta ansvar för 

hur medierna hanterar uppgifterna. Det är medierna som ska bära det ansva-

ret. De måste hantera informationen på ett sätt som är korrekt. Bland annat 

är medierna skyldiga att tänka på del I, punkt 9 i de etiska regler för press, tv 

och radio (se Allmänhetens pressombudsman, PO, www.po.se), nedan kallade 

pressetiska reglerna, som har följande innehåll: 

Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva noga 

publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

”Tidningarna bör enligt pressetikens regler och praxis visa offer för brott största 

möjliga hänsyn. Därför bör tidningar vara försiktiga med alltför ingående 

beskrivna detaljer kring händelser och fynd. Inget allmänintresse motiverade 

utlämnandet av den dödes olyckliga livshistoria och inte heller fanns skäl för 

spekulationerna kring hans brutala död. /…/ Av vikt för den pressetiska bedöm-

ningen är graden av utpekande i publiceringen.” (Exp nr 111/09, PO)

?

!

ROGER EKSTRÖm, RÄDDNINGSTJÄNSTEN, UPPmANAR I RADIO ALLmÄNHETEN I HELSINGBORG ATT STANNA 

INOmHUS SEDAN EN LÄCKANDE TANK SLÄPPT UT GIFTIG SVAVELSyRA. FOTO: ROLAND BENGTSSON/

SCANPIX
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Dold avlyssning och dold inspelning! 

En reporter som ringer upp dig bandar ert samtal utan att upplysa om det eller  

fråga efter samtycke. Vad gäller? 

Här är det två frågor som kan bli aktuella: ovana intervjuoffer och dold 

inspelning. 

Följande står i kommentarerna till del II, yrkesregler, i de etiska reglerna: 

Reglerna avser alla redaktionella medarbetare, alltså i tillämpliga delar även journalis-

ter vid radio, tv och nya medier. Ett medlemskap i SJF innebär att man förbundit sig att 

följa yrkesreglerna. 

Vidare kan man konstatera att reportern eventuellt inte följer yrkesreglernas 

punkt 8: 

Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida 

samtalet är avsett för publicering eller enbart för information. 

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, YEN, har sagt följande om dold 

inspelning: 

Dold inspelning får endast användas som en allra sista utväg, om personen vägrar att 

ställa upp, om frågan är av sådant allmänintresse att metoden är försvarbar samt att 

andra vägar att skaffa informationen inte finns. 

Även om journalisten gör fel etiskt så gör han inget juridiskt fel. Det är tillåtet 

att spela in ett samtal utan att informera den inspelade om den som spelar 

in själv deltar i samtalet. Det krävs alltså att den som trycker på inspelnings-

knappen deltar i samtalet. Detta står i brottsbalken kap 9 a § och kallas 

juridiskt för olovlig avlyssning. 

Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgiv-

ning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller 

förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger 

tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, 

dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239) 

Hör båda sidor 

Du angrips hårt i ett nyhetsinslag och du kommer inte till tals någon gång.  

Har tv-mediet hanterat detta rätt? 

Nej. Om du utsätts för kritik i ett tv-inslag ska du få komma till tals. Det är 

många regler som styr detta för medierna. Här nedan följer de viktigaste: 

?

!

?

!



 31

NyÅRSRAKETERNA OCH SmÄLLARNA BLEV FÖR mÅNGA. HUVUDSKyDDSOmBUDET FÖR GUSTAV ADOLFS-

SKOLAN I LANDSKRONA STÄNGER SKOLAN OCH SKOLLEDNINGEN SAmLAR FÖRÄLDRARNA I IDROTTSHALLEN.  

FOTO: ROLAND BENGTSSON/SCANPIX

I de etiska reglerna står följande: 

Del 1. Hör båda sidor. 

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att 

bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var 

uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som 

blivit anmäld. 

Förtalsparagrafen, kap § 1 punkt tryckfrihetsförordningen samt kap 1 §  

yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). (Se ovan under kapitel 2, förtal.) 

När det gäller ett tv-inslag finns det ytterligare några regler. Det är radio- och 

tv-lagen (1996:844) samt sändningstillstånden som styr innehållet och gransk-

ningsnämnden för radio och tv som granskar. Följande gäller här: 

Enligt sändningstillstånden måste programverksamheten bedrivas opartiskt. 

Opartiskhetskravet har i nämndens praxis kommit att delas upp i tre aspekter. 
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1.  Om en klart utpekad part utsätts för kritik ska denne få bemöta kritiken. 

2.  Ett ämne eller en händelse får inte behandlas på ett ensidigt sätt. 

3.  En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontrover-

siell fråga. 

Utifrån dessa tre aspekter bedömer granskningsnämnden frågor om opartiskhet. 

Opartiskhetskravet åtföljs också av ett krav på saklighet. Det innebär kortfat-

tat att de uppgifter som presenteras ska vara korrekta och inte får vilseleda 

tittarna/lyssnarna, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. 

Det finns också en bestämmelse om att den enskildes privatliv ska respekteras 

i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. 

Bestämmelsen är avsedd att skydda människor mot intrång i deras privata 

förhållanden, det vi kallar skydd av den personliga integriteten. 

Även om mediet har rätt att ha en kritisk infallsvinkel bryter mediet troligtvis 

mot opartiskhetskravet. Du skulle ha fått bemöta kritiken i inslaget. 

Rättelse och genmäle i radio och tv 

Ett tv-inslag innehåller felaktigheter om dig och din myndighet. Vad kan ni göra  

när ni vill påtala felaktigheterna? 

Ni kan ringa tv-redaktionen och be att få prata med ansvarige. Titeln på 

den ansvarige på en redaktion är oftast nyhetschef. Hur arga ni än är, är det 

viktigt att lägga fram det som är felaktigt i sak på ett lugnt och sakligt sätt. 

Om det är felaktigheter har ni rätt enligt radio- och tv-lagen (1996:884) samt 

avtalen med staten att kräva ett beriktigande/genmäle. 

Tv-företagen är skyldiga att rätta felaktiga sakuppgifter när det är påkallat och 

att ge den som har ett befogat anspråk på att få bemöta ett påstående tillfälle 

till någon form av genmäle. (19 §, SVT:s sändningstillstånd och 13 §, TV4:s 

sändningstillstånd.) 

Tv-redaktionen anser inte att den har fel i sak, så den bryr sig inte om ert telefon-

samtal. Vad gäller? 

En tv-kanal får inte strunta i en begäran om genmäle. En sådan begäran ska 

behandlas skyndsamt, och även om tv-kanalen anser att den har rätt så måste 

den lämna information till den berörde om förutsättningarna för att anmäla 

bolagets beslut, eller dess handläggning av ärendet, till granskningsnämnden. 

Ett beslut om avslag ska innehålla uppgifter om skälen för avslaget. 

?

!

?
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Rättelse och genmäle i tidning 

Du ringer tidningen och vill ha en rättelse. Kan du kräva det? 

Ja, enligt de etiska reglerna ska felaktig sakuppgift rättas när det är påkallat. 

Del I, publicitetsregler, punkt 5. 

Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta 

ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle 

skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas 

av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte 

alltid kräver en redaktionell kommentar. 

Korrekta nyheter och sanna nyheter 

En journalist ringer kommunstyrelsen och säger att hon ska skriva allt hon vet  

– ”och lite till” – om hon inte får de uppgifter hon begär angående en olycka som 

har skett i kommunen. 

Ge den information som kommunstyrelsen har och som den får lämna ut. 

Förbered sakliga argument om journalisten inte nöjer sig med svaren. En 

myndighet måste tålas att granskas men en journalist måste också hålla sig 

till sina regler. Här berörs både de pressetiska reglerna och sekretessreglerna. 

Journalisten ska arbeta efter sina pressetiska regler. Han/hon kan skriva allt 

hon vet men inte ”lite till”. Medierna ska hålla sig till korrekta nyheter. Detta 

står att läsa i del I, punkt 1: 

Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver  

korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 

Journalisten ska inte heller ”hota” när hon tar fram sin information. 

I del II, punkt 4 av de pressetiska reglerna som handlar om journalistens 

yrkesregler står följande: 

Använd inte ställningen som journalist eller presskortet till att utöva påtryckning för 

egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner. 

En myndighet ska arbeta för öppenhet och tillgänglighet (se kap 1 om offent-

lighetsprincipen). 

?
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Bilder på skadade och omkomna 

En tidnings nätupplagor publicerar bilder på samtliga omkomna i en stor bilolycka. 

Har de rätt att göra det och vilka regler gäller? 

De juridiska reglerna som gäller för nättidningar står i huvudsak i yttrande-

frihetsgrundlagen (YGL) och de tryckts tidningarna omfattas av tryckfrihets-

förordningen (TF). Nättidningarna, precis som tryckta tidningar, omfattas även 

av mediernas egna självsanerande regler, det vill säga de etiska reglerna som 

finns i Spelregler för press, radio och TV. Här är det framför allt de pressetiska 

reglerna som är intressanta. 

I del I, punkt 11 står följande: 

Var varsam med bilder. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om 

bildmaterial. 

Pressetiken i bildsammanhang innebär att den ska skydda anhöriga mot det 

som brukar kallas publiceringsskador. Det handlar inte om en bedömning av 

de hemskheter som bilden förmedlar, av estetiken eller innehållet. Det betrak-

tas som självklart att bilden ska tas. Frågan är om den ska publiceras, om 

?
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den går att publicera med hänsyn till vilken skada de anhöriga kan ta. Inom 

svensk press finns en praxis att inte publicera bilder på dödsoffer, såvida det 

inte handlar om personer från andra länder. Det kan ses som dubbelmoral, 

men det handlar just om att skydda de anhöriga. 

Även del I, punkt 9, ska journalisterna tänka på när det gäller olyckor: 

Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering  

av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 

När det gäller brotts- och olycksoffer ska de anhöriga i möjligaste mån vara 

underrättade före publicering. Större olyckor har ett obestridligt nyhetsvärde 

och allmänintresse. Rör det sig om många drabbade är det svårt, för att inte 

säga omöjligt, att vänta med nyhetsrapporteringen tills samtliga anhöriga är 

underrättade. Så långt möjligt ska ändå medierna följa sina regler. 

Fotografera på en olycksplats

Anhöriga är upprörda över att medierna har ”klampat fram som horder och tagit 

bilder hänsynslöst” vid en olycka. Vad gäller för medierna vid anskaffning av bilder 

vid en olycka? 

Det finns ett uttryck inom medier när det gäller bildanskaffning i samband 

med olyckor: ”Fotografera allt, men publicera inte allt.” Med detta vill man 

visa att det är vid publiceringstillfället pressen ska iaktta extra hänsyn och 

försiktighet. Det innebär förstås ändå inte att medierna får klampa fram hur 

som helst. Det finns en regel i de etiska reglerna som medierna bör tänka på 

när de går runt på olycksplatsen och samlar material. 

Del II. Yrkesregler, punkt 9: 

Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i sam-

band med olyckor och brott. 

Barn i publiceringar 

En mamma ringer till kommunen och är upprörd för att hennes barn har blivit  

fotograferat i samband med en händelse som har inträffat. Är det speciella regler  

för barn och fotografering?

Nej, det är inte speciella regler för barn, utan de regler som har beskrivits ovan 

gäller också för barn och ungdomar. Men, allmänhetens pressombudsman har 

flera gånger påpekat att barn och ungdomar är en särskilt skyddsvärd grupp. 

?
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Publicering av bilder och uppgifter som kan identifiera barn måste godkän-

nas av vårdnadshavare. Även när sådant godkännande har inhämtats måste 

tidningen göra en självständig bedömning av det lämpliga i en publicering. 

(Exp nr 80/2009, PO)

Att få läsa artikeln innan den publiceras 

Du har blivit intervjuad av en journalist och vill läsa artikeln innan den går i tryck. 

Får du det? 

Nej. Ingen annan än ansvarig utgivare kan kräva att se en artikel innan den 

går i tryck. I de pressetiska reglerna står att journalisterna till rimlig gräns ska 

låta intervjuade granska materialet. 

Del II. Yrkesregler, punkt 7: 

Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och 

var deras uttalanden återges. 

I det här fallet kan du ringa upp och fråga om du kan få läsa en artikel innan 

den går i tryck. Medier brukar försöka tillmötesgå önskemålet om de har  

möjlighet. Det som ofta går att få läsa är dina citat innan de går i tryck.

Hur man anmäler en tidning

Du känner dig kränkt av det som står om dig i en tidningsartikel. Vad kan du göra?

Du kan anmäla artikeln och tidningen till allmänhetens pressombudsman 

(PO). Det finns två krav:

•	 Du	ska	vara	personligen	berörd	av	den	publicering	som	anmäls.	Det	inne-

bär vanligen att man ska vara namngiven eller på annat sätt utpekad.

•	 Publiceringen	ska	normalt	ha	skett	inom tre månader före den dag anmälan 

inkom.

Anmälan ska göras i handunderskrivet brev. Fax eller e-postbrev godtas inte 

för anmälan, men för fortsatt korrespondens.

• Skriv namn och adress samt gärna även telefonnummer och e-postadress. 

•	 Ange tidning, publicering och publiceringsdatum. 

•	 Skicka helst med ett urklipp eller en kopia av publiceringen.

?
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Skriv så kortfattat som möjligt vilka uppgifter i publiceringen som är krän-

kande för dig och varför du känner dig illa berörd. Dölj inte dina känslor om 

du är arg eller ledsen över vad som stått.

PO granskar också publiceringar på Internet om det företag som ger ut nättid-

ningen tillhör Tidningsutgivarna eller Sveriges Tidskrifter, (det vill säga den 

etablerade dags-, vecko- och månadspressen). Om anmälan gäller en nätpubli-

cering måste anmälaren själv skicka med en utskrift av det som anmäls, där 

publiceringsdatum framgår.

Du får gärna använda ombud för att göra en anmälan. Det kan vara till exem-

pel en släkting, vän, arbetskamrat eller ett juridiskt ombud. Ett ombud måste 

alltid skicka med en skriftlig fullmakt från den person som PO-anmälan görs 

för. (Se mer info på www.po.se.)

Hur man anmäler ett tv-program

Du känner dig kränkt i ett nyhetsinslag som görs om dig. Hur gör du?

Glöm inte att utgångspunkten för reglerna för radio- och tv-program är att 

det ska råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet. Ingripanden i den 

friheten ska därför ske med stor försiktighet.  

Granskningsnämnden är den myndighet som granskar tv- och radioinslag. 

Nämnden prövar dock inte: 

• program som sänts av utländska programföretag, till exempel TV3, TV6 

och Kanal 5

• texter och lagrade programfiler på programföretagens webbplatser, till 

exempel SVT Play

• frågor om opartiskhet och saklighet i text-tv-sändningar 

• hets mot folkgrupp, förtal och andra yttrandefrihetsbrott. Detta granskas 

av justitiekanslern (JK).

Det är endast public service-företagen SVT, SR och UR som har ett krav på 

opartiskhet för sina sändningar. Reglerna för radio och tv säger ingenting om 

tycke och smak. Vissa humor- och satirinslag kan uppfattas som smaklösa 

och stötande, men synpunkter om detta bör i första hand framföras direkt till 

programföretagen.

?
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För att granskningsnämnden ska kunna pröva om ett program strider mot 

bestämmelserna om respekt för den enskildes privatliv krävs ett medgivande 

från den person som har drabbats av publiceringen. Om han eller hon själv är 

anmälare krävs förstås inget sådant särskilt medgivande. 

Anmälan ska ha kommit in till nämnden senast sex månader efter det att 

programmet sändes. (Se mer info på www.radioochtv.se). 
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KAPITEL 4

Upphovsrätt och juridik på nätet 

Publicering av nyhetsartiklar 

En journalist ringer och är arg för att ni har återanvänt journalistens nyhetsartikel. 

Vad gäller?

Ingen har ensamrätt till nyheter av ren faktakaraktär, till exempel ”Tågvagn 

vält, kommun ska evakueras”. Däremot är journalistens sätt att beskriva nyhe-

ten upphovsrättsligt skyddad. Er redovisning måste alltså ske i fri anslutning 

till nyhetsartikeln. Källhänvisning hör normalt till god ton. 

Bedömningen om upphovsrätt föreligger, det vill säga om det finns så kallad 

verkshöjd, är inte en kvalitativ bedömning. Kravet är (enkelt uttryckt) att 

verket ska vara originellt – det må vara bra eller dåligt. 

De som innehar upphovsrätten till texten och bilderna har ensamrätt att kopiera, 

sprida och visa texterna och bilderna, 1 kap 1 § lag (1960:729) om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk (URL).

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket 

oavsett om det är

1.  skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,

2.  datorprogram,

3.  musikaliskt eller sceniskt verk,

4.  filmverk,

5.  fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,

6.  alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller

7.  verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk 

form utförda verk av beskrivande art.

Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förbere-

dande designmaterial för datorprogram. Lag (1994:190).

?
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I april 2002 hölls fyra konferenser inom ramen för den av regeringen upp- 

rättade ”Strategin för ökad hälsa i arbetslivet”. En dokumentation av kon-

ferenserna, gjord av fyra journalister från firman Arbetslivsjournalisterna, 

trycktes med Regeringskansliets logotyp och har även funnits i engelsk över-

sättning på Europeiska arbetsmiljöbyråns webbplats. Ärendet överlämnades 

till justitiekanslern, JK, via Arbetsmarknadsdepartementet.

JK fann att Arbetsmiljöverket fakturerats för översättningen till engelska och 

att det var denna översättning som sedan gjorts tillgänglig på olika webb-

platser. Därför var det Arbetsmiljöverket som bar det huvudsakliga ansvaret 

för det upphovsrättsintrång som på så vis hade skett.

I maj 2009 träffade JK och Arbetslivsjournalisterna en förlikning, som innebar 

att Arbetsmiljöverket skulle betala 20 000 kronor till Arbetslivsjournalisterna 

i ett för allt. 

Hur länge är en text, en bild eller en katalog skyddade?

Skyddstiden för upphovsrättsligt verk uppgår till 70 år efter upphovsmannens 

död. För katalogskydd, det vill säga verk som har skydd för det som går under 

kategorin katalogskydd – till exempel kataloger, blanketter – gäller 15 år 

från det att produkten utgavs. Fotografiska bilder har 50 års skydd från det att 

de framställdes. 

Citaträtten 

Du vill ta en mindre del av en artikel som har rört en händelse, t ex en olycka, i din 

kommun. Hur långt kan ett citat vara för att fortfarande anses vara just bara ett citat? 

Det är tillåtet att citera i enlighet med god sed och i den omfattning som moti-

veras av ändamålet. (Verket måste vara offentliggjort, det vill säga lovligen ha 

gjorts tillgängligt för allmänheten av upphovsmannen.) 

22 § URL

Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den 

omfattning som motiveras av ändamålet. 

Normalt får citatet endast användas inom ramen för det egna verket som 

ett led i den egna framställningen. Hur långt citaträtten sträcker sig varierar 

något från fall till fall. Tänk mindre del av en större del! 

?
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Pressmeddelanden

När det gäller pressmeddelanden (privata och offentliga) – kan man lägga ut dem 

som de är direkt på till exempel webbplatsen och intranätet, utan samtycke?

Ja, pressmeddelanden är avsedda att publiceras av andra, och avsändaren 

framgår av pressmeddelandets utformning. Dessutom uppfyller ett press- 

meddelande generellt inte skyddskravet verkshöjd (se ovan). 

?

!

PRESSmEDDELANDEN FÅR PUBLICERAS PÅ HEmSIDAN ELLER INTRANÄTET, mED ANGIVANDE AV  

AVSÄNDARE.
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Publicering av fotografier 

Ni vill lägga ut en bild på er hemsida om en kris som har inträffat i er kommun.  

Bilden som ni vill använda finns på en tidnings hemsida. Vad gäller? 

Om bilden avser ett fotografi har fotografen så kallad fotografirätt till bilden 

enligt 49 a § URL även om fotografiet inte är originellt. En fotografisk bild, det 

vill säga ett fotografi, är alltid skyddad. 

Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar 

av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden 

används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett förfarande som  

är jämförligt med fotografi.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år då bilden 

framställdes.

Fotografen ska tillfrågas. Och om fotografen är anställd av tidningen ska även 

tidningen tillfrågas. 

Ljud- och videoupptagningar på nätet 

En person spelar in en myndighetsanställd på ljudband – utan att denne vet om 

det – som uttalar sig om en händelse som har skett på kommunen. Därefter lägger 

personen ut det på nätet utan personens medgivande. Vad gäller? 

De regelverk som närmast är aktuella är för det första personuppgiftslagen 

(PUL), som anses omfatta också bilder på identifierbara personer. Det skulle 

kunna hävdas att man med hjälp av rösten och vad som sägs skulle kunna 

identifiera en viss person och då gäller PUL. Se mer under kapitel 5, Person-

uppgiftslagen. 

Beroende på hur den inspelade framställs så kan även förtalsbrott komma i 

fråga. Om det är en privatpersons hemsida blir det förtal enligt brottsbalken, 

om det är en journalistisk hemsida så blir det förtal enligt yttrandefrihets-

grundlagen. Se mer om förtal under kapitel 2, Tryckfrihet och yttrandefrihet. 

?
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KAPITEL 5

Personuppgiftslagen – PUL   

Lagens innehåll 

En person ringer till myndigheten och är mycket arg. Under en kris som ni har  

rapporterat om på myndighetens hemsida syns personen på bild. Han hotar att 

stämma er för brott mot personuppgiftslagen. På myndigheten startar en diskussion 

om vad lagen är och vad som gäller. Hur ligger det till? 

PUL är en förkortning av personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att 

deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället – för verksam-

het som bedrivs av såväl myndigheter som enskilda – men det finns ett antal 

undantag då lagen inte gäller, till exempel vid behandling av personuppgifter 

som en fysisk person utför i en verksamhet av rent privat natur.

Med behandling i personuppgifter menas allt man gör med personuppgifter, 

vare sig det sker med en dators hjälp eller ej. Exempel på behandling av per-

sonuppgifter är insamling, registrering, lagring och bearbetning.

De allra flesta bestämmelserna i personuppgiftslagen behöver inte tillämpas 

när man behandlar personuppgifter i ostrukturerat material, till exempel 

löpande text. En sådan behandling är tillåten utan andra restriktioner än att 

den inte får kränka den registrerade.

Harmlösa personuppgifter får offentliggöras utan att utpekade personer 

behöver tillfrågas. Däremot råder fortsatt förbud att via nätet sprida känsliga 

personuppgifter. Som känsliga uppgifter räknas etniskt ursprung, politiska, 

religiösa eller filosofiska åsikter, medlemskap i fackförbund, hälsa och sexuell 

läggning. Det innebär bland annat att om du har känsliga personuppgifter 

i ett register eller en text måste du ha personens otvetydiga samtycke. Utan 

det tillståndet är det i princip förbjudet att i en dator skriva om namngivna 

personer. Att publicera bilder på någon utan den personens tillstånd (genom 

en bild kan en person bli identifierad) är också förbjudet. 

Här får ni titta på bilden och sammanhanget och utifrån det göra er bedöm-

ning. 

?
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Undantag för journalistiskt ändamål

Du reagerar på en sak som en journalist har skrivit på sin hemsida. När du ringer 

upp honom hävdar han att han får skriva så, eftersom det finns undantag för  

journalistiskt ändamål. Vad gäller?

Att informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor som är av bety-

delse för allmänheten är sådant som ligger inom ramen för ett journalistiskt 

ändamål. Om personuppgifter behandlas i sådant syfte är behandlingen i 

princip undantagen från personuppgiftslagens bestämmelser, men det måste 

fortfarande finnas lämplig säkerhet för de personuppgifter som behandlas.

Undantaget är inte begränsat till journalister eller massmedier och det ställs 

inte heller några särskilda kvalitetskrav på verksamheten. Även en privatperson 

kan ha ett journalistiskt ändamål, till exempel när man bloggar. Däremot gäller 

undantaget inte vid publicering av uppgifter om andra av rent privat karaktär.

7 § PUL Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida 

mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller 

yttrandefrihetsgrundlagen. Bestämmelserna i 5 a, 9-29 och 33-44 §§ samt 45 § första 

stycket och 47-49 §§ skall inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som 

sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande.

Oavsett undantag från PUL gäller förstås ändå de pressetiska reglerna och förtal 

enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Se ovan om journalisten strider mot de reglerna.

Samtycke 

Vad gäller för samtycke? 

Med samtycke avses varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring 

genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behand-

ling av personuppgifter som rör honom eller henne. Samtycket kan vara 

antingen muntligt eller skriftligt, men det ska vara frivilligt. 

15 § PUL Känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade har lämnat sitt 

uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna.

Innan samtycke ges måste den registrerade ha fått information som gör det möj-

ligt för honom/henne att avgöra för- och nackdelarna med behandlingen av per-

sonuppgifterna. Ett samtycke ska vara otvetydigt. Det får alltså inte råda någon 

tvekan om att ett frivilligt samtycke verkligen föreligger. Samtycket måste också 

vara särskilt, vilket innebär att det måste gälla en viss behandling som rör den 

registrerade och som utförs av en viss registeransvarig för vissa ändamål. 

?
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En person har tidigare gett sitt samtycke till att vara med på hemsidan men har 

ändrat sig. Nu ringer han myndigheten och vill att samtycket inte längre ska gälla. 

Kan han det? 

Ja, den registrerade kan ta tillbaka sitt samtycke. När en behandling bara är 

tillåten med samtycke, får man inte behandla ytterligare personuppgifter 

sedan den registrerade har tagit tillbaka sitt samtycke.

Finns det någon åldersgräns för samtycke?

En person på myndigheten har frågat några barn om deras tillstånd för att lägga  

ut uppgifter om dem på er hemsida och fått ja som svar. Nu ringer föräldern och 

hävdar att ni måste ha anhörigs tillstånd fram till dess att barnet är myndigt.  

Stämmer det?

Nej, det finns inte någon åldersgräns i personuppgiftslagen för när en person kan 

samtycka till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för olika ändamål.

En person som kan förstå informationen om vad en behandling innebär kan 

också lämna samtycke enligt personuppgiftslagen. Det gäller även personer 

under 18 år. En underårig som inte själv kan tillgodogöra sig informationen 

kan inte lämna ett rättsligt giltigt samtycke. I sådana fall bör samtycket i stäl-

let inhämtas från vårdnadshavaren. Frågan om en person förstår innebörden 

av informationen måste bedömas från fall till fall.

Bilder och PUL

Bilder kan jag väl lägga ut? 

Innan man publicerar uppgifter om andra personer bör man tänka på att 

det medför särskilda risker att sprida personuppgifter via Internet. Det finns 

personer som av olika orsaker är särskilt utsatta, och vissa anser att det är 

kränkande att få sin bild publicerad på Internet. Om man vill vara på den 

säkra sidan kan man se till att få samtycke till publiceringen eller åtminstone 

försöka ta reda på vad personen själv tycker.

Enlig personuppgiftslagen är det tillåtet att behandla personuppgifter i så 

kallat ostrukturerat material, till exempel löpande text och enstaka bilder, 

utan andra restriktioner än att man inte får kränka den enskildes personliga 

integritet genom det. Att lägga upp några bilder på någon annan på en vanlig 

hemsida på Internet kan därför vara tillåtet. Men det får alltså inte ske om det 

kränker den enskildes integritet.

?
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När man ska bedöma om behandling av personuppgifter innebär en kränk-

ning ska man bland annat ta hänsyn till följande:

• Känsligheten hos uppgifterna.

• I vilket sammanhang uppgifterna förekommer.

•	 För vilket syfte de publiceras.

•	 Vilken spridning de har fått eller har riskerat att få.

• Vad publiceringen kan leda till.

Det kan till exempel vara kränkande att lägga upp bilder på en person som 

är naken, berusad eller blir retad av andra. I sådana fall är det inte tillåtet att 

publicera bilden på Internet.

Vid publicering av bilder på barn bör man alltid vara försiktig. 

Glöm inte att en fotograf kan ha upphovsrätten till bilden. Se kapitel 4 för 

vilka regler som gäller då. 

Bilder och uppgifter om skolelever

Vad gäller för elever på en skola?

Tänk på att uppgifter på Internet kan få stor spridning, och en publicering 

kan ge stora möjligheter att kartlägga barn och ungdomar i otillbörliga syften. 

För att uppfylla kraven i personuppgiftslagen bör skolan ta in samtycke från 

eleverna själva, eller deras vårdnadshavare. Det finns inga särskilda bestäm-

melser i personuppgiftslagen om från vilken ålder unga personer själva 

kan samtycka, men 15 år brukar vara en tumregel. För yngre elever måste 

vårdnadshavarna ge sitt samtycke innan uppgifter publiceras. Även vid 

publicering av bilder på barn som till exempel deltar i fria aktiviteter är det 

lämpligt att ta in samtycke. Också i de fall som det är fråga om behandling av 

personuppgifter i ett ostrukturerat material, och förenklad reglering gäller, 

måste man fundera över de särskilda risker som är förenade med spridning 

av personuppgifter via Internet. Jag rekommenderar därför att man frågar först 

innan man publicerar uppgifter om skolelever.

Läs gärna mer på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se. 

?

!

RÄDDNINGSPERSONAL BÄR UT EN SKADAD PERSON FRÅN ETT X2000 TÅG SOm KOLLIDERADE mED EN 

KRANBIL NÄRA KImSTAD STATION. FOTO HÅKAN SJÖSTRÖm/SCANPIX
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KAPITEL 6

Information och service vid en stor olycka 

Myndighetsmeddelande 

Vad är ett myndighetsmeddelande i radio/tv? 

Det är en myndighets rätt till att få ut information, kostnadsfritt, i SR, SVT, 

TV4 och lokalradion. Huvudsyftet med ett myndighetsmeddelande är att 

varna och informera. I regeringens tillstånd att sända ljudradio och television 

står: 

Sveriges Television, SVT, och Sveriges Radio, SR, skall kostnadsfritt sända meddelanden 

som är av vikt för allmänheten om en myndighet begär det. SVT skall se till att medde-

landet ges en lämplig utformning och att det inte genom sin omfattning eller på annat 

sätt inverkar menligt på programverksamheten. (17 § SVT, 19 § SR) 

TV4 skall i nödsituationer kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmän-

heten om en myndighet begär det. TV4 sänder därutöver VMA-meddelanden enligt avtal 

som bolaget träffar med Statens räddningsverk. (12 §) 

Privat lokalradio: Varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som skall 

skydda människor, egendom eller miljö skall sändas kostnadsfritt, om en myndighet 

begär det. (23 § lokalradiolagen, 1993:120) 

För närradio, kabel-tv och parabol-tv finns inga bestämmelser om myndighets-

meddelanden. 

Alla myndigheter har rätt att begära sändning av meddelanden i radio och 

tv. Bestämmelserna om myndighetsmeddelanden i lag och sändningstillstånd 

gäller alla myndigheter. Även myndigheter utanför befolkningsskyddets och 

räddningstjänstens område har rätt att få meddelanden sända i radio och tv. 

?
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Viktigt meddelande till allmänheten 

Räddningschefen vid en större gasolycka bedömer att det finns risk för att gasen 

sprider sig ytterligare. Vad kan han göra? 

Vid sidan av myndighetsmeddelanden finns något som kallas för VMA (viktigt 

meddelande till allmänheten) som har tillkommit för räddningstjänst och 

allvarliga infrastrukturstörningar. Räddningsverket har träffat överenskom-

melser om VMA med Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Utbild-

ningsradio, SVT Text, TV4 och den privata lokalradion. De satellitsändande 

tv-kanalerna TV3, Kanal 5, TV8 och ZTV har också förbundit sig att sända 

viktiga meddelanden. 

Räddningstjänsten och de myndigheter som har träffat avtal med Räddnings-

verket kan begära VMA (se mer på www.msb.se) 

Ett varningsmeddelande ska sändas ut omedelbart. Ett informationsmedde-

lande ska sändas ut, men det finns inget krav på omedelbarhet. 

Räddningschefen bör se till att ett VMA-meddelande går ut omedelbart. 

Vem ska informeras vid en olycka? 

Hur bör en myndighet hantera en större olycka/kris? 

Myndigheten ska använda sin rätt till myndighetsmeddelande i radio/tv. 

Ett meddelande om olyckan bör gå ut så fort som möjligt och i det ska man 

också ge tydliga instruktioner. Vem berörs först? Vem ska evakueras? Hur ska 

allmänheten bete sig? Hur farlig är olyckan? Uppmana till lugn. 

Genom att prioritera målgrupper och informera dåligt finns det en risk att det 

uppstår panik bland allmänheten. Gå hellre ut till en större del av allmän-

heten även om de som bor nära området självklart ska nås av informationen 

omedelbart. Det ena behöver inte utesluta det andra. 

Upplysningsplikt 

Har kommunen ”upplysningsplikt”? 

Man kan nog mer säga att kommunen har en serviceskyldighet. I olika delar 

av lagen finns det hänvisningar som pekar på kommunens serviceskyldighet. 

Av 7 § verksförordningen framgår att allmänhetens kontakter med myndig-

heter ska underlättas genom god service och begripligt språk. Enligt 4 § 

?
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förvaltningslagen (1986:223) ska hjälp och upplysning lämnas samt frågor 

besvaras så snart som möjligt. Vidare framgår det att om någon enskild vänt 

sig till fel myndighet, ska myndigheten hjälpa den personen till rätta. 

4 § förvaltningslagen: 

Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till 

enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den 

utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp 

och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. 

ARBETSFÖRmEDLINGENS OCH FÖRSÄKRINGSKASSANS KONTOR I CENTRALA NORRKÖPING HAR EVAKU-

ERATS SEDAN ETT mISSTÄNKT FÖREmÅL HITTATS. FOTO NIKLAS LUKS/SCANPIX
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KAPITEL 7

Tips och råd

Mötet med medier 

•		 Utse informationsansvarig snabbt. Sprid denna information snarast möjligt 

till alla som bör ha den. Framför allt till telefonväxlarna på kommunen. 

•		 Varje medborgare, även barn, har rätt till yttrande- och meddelarfrihet. 

Detta gäller även kommunalt anställda. 

•		 En myndighet får inte utfärda ett generellt förbud mot att personalen  

träffar medierna på sin arbetstid. Meddelarfriheten gäller även på arbets-

tid. Förbud är tillåtet endast i det enskilda fallet och då endast i den akuta 

arbetssituationen. 

•		 Förhasta dig inte. Ta god tid på dig och tänk efter innan du svarar. 

•		 Håll dig inom ditt område. 

•		 Säg om du inte vet och be att få återkomma. Återkom så fort du kan. 

•		 Tänk på att medierna har olika sändnings- och pressläggningstider.  

Tillgänglighet dygnet runt med andra ord. 

•		 Upprätta ett pressrum vid en större kris. 

•		 Håll regelbundna presskonferenser. 

•		 Gör ingen särskiljning bland medierna. 

•		 Glöm inte: En myndighet ska tålas att granskas! 

•		 Tillgänglighet, öppenhet och service bör vara myndighetens förhållnings-

sätt. 

•		 Offentlighetsprincipen gäller alltid. Även skyndsamhetskravet.

•		 Spekulera aldrig om vem som bär skulden. 

•		 Hur provokativa medierna än är: behåll lugnet. 

•		 Förbered sakliga argument före en intervju. 

HÅKAN HENRIKSSON FRÅN JORDBRUKSVERKET PÅ PRESSKONFERENS I FIGEHOLm 2006, STRAX  

UTANFÖR AVSPÄRRNINGARNA TILL DET OmRÅDE DÄR mAN HITTADE VIRUS-DÖDA FÅGLAR.  

FOTO JONAS EKSTRÖmER/SCANPIX
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Skyldigheter för medierna 

•	 Medierna ska visa offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. 

•		 Medierna ska noga pröva publicering av namn och bild med hänsyn tagen 

till offren och deras anhöriga. 

•		 Medierna ska visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. De ska iaktta 

extra hänsyn när det gäller ungdomar. 

•		 Medierna ska sträva efter att höra båda sidor vid en intervju. 

•		 Medierna ska visa hänsyn vid fotografering samt vid anskaffning av bilder, 

särskilt i samband med olyckor och brott. 

•	 Yttrandefrihetsgrundlagen och de pressetiska reglerna gäller även för nät-

tidningar. 

Radio och tv 

•	 Det är radio- och tv-lagen (1996:844) samt sändningstillstånden som styr 

innehållet i tv- och radioinslag, och granskningsnämnden granskar. 

•	 Tv-företagen är skyldiga att ändra felaktiga sakuppgifter när det är påkallat 

och att ge den som har befogat anspråk någon form av genmäle. 

•		 En tv- och radiokanal måste offentliggöra granskningsnämndens beslut.  

Var får man vistas och vad får man veta? 

•		 En myndighets lokaler är inte en plats där allmänheten har rätt att vistas 

hur och när som helst. 

•	 En myndighet är skyldig att ta emot allmänheten för vissa ändamål, bland 

annat att tillhandahålla allmänna handlingar, det vill säga offentlighets-

principen. 

Inspelning av samtal 

•		 Det är tillåtet att spela in ett samtal utan att informera den inspelade, om 

den som spelar in själv deltar i samtalet. 
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Efterforskningsförbud 

•		 Myndigheter har efterforskningsförbud, det vill säga en myndighet får inte 

efterforska vem som har lämnat ett meddelande till medierna. 

Myndighetsmeddelande 

•		 Alla myndigheter har rätt till myndighetsmeddelande i radio/tv. 

•  Ett myndighetsmeddelande är en myndighets rätt till att, kostnadsfritt, få 

ut information, som är av vikt för allmänheten, i SR, SVT, TV och lokal-

radion. 

•		 VMA är viktigt meddelande till allmänheten. Det används för räddnings-

tjänst och vid allvarliga infrastrukturstörningar. 

•	 Räddningstjänsten och de myndigheter som har träffat avtal med  

Myndigheten för samhällsskydd och bevakning kan begära VMA. 

Intranät och hemsida 

•	 Lägg ut information på myndighetens webbplats. 

•	 Uppdatera så fort det går. 

•	 Upprätta en hemsida om det inte finns och lägg ut information där regel-

bundet. 

•		 Använd kommunens intranät som en viktig interninformationskälla. 

Upphovsrätt 

•	 Endast verk som har verkshöjd är skyddade. Enkelt uttryckt ska verket vara 

originellt. 

•	 Man får inte använda ett litterärt eller konstnärligt verk samt bild/fotografi 

utan att fråga upphovsmannen om lov. 

•	 Nyhetsartiklar av faktakaraktär får användas utan att be om lov. 

•		 Citat är tillåtet, det vill säga en mindre del av en större del. 
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Personuppgiftslagen 

•	 Lagens huvudprincip är att personuppgifter bara får behandlas om den 

registrerade har lämnat sitt samtycke. 

•	 Ett samtycke kan tas tillbaka. 

•	 Harmlösa personuppgifter kan offentliggöras utan att utpekade personer 

behöver tillfrågas. 

•		 En person kan identifieras både genom sitt namn och genom sin bild.  

Även när det gäller fotografier på en person som inte är namngiven krävs 

det alltså samtycke. 
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KAPITEL 8

Sammanfattning 
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Register

A

Allmän handling

Allmän plats

Anonym

Anmäla en tidning

Anmäla ett tv- eller radioinslag

Arbetsmaterial

Arbetstid

Avslagsbeslut

B

Barn

Behandling av personuppgifter

Besök från enskilda

Besöksskyldighet

Bilder

Blogg

Brottsoffer

C

Citat

Cookiefil

D

Dold avlyssning

Dold inspelning

E

Efterforskningsförbud

Ensamrätt

E-post

F

Formkrav

Fotografier

Förbehåll

Förtal

G

Granskningsnämnden

Genmäle

H

Handling

Harmlösa uppgifter

Hör båda sidor

I

Intranätet

J

Journalistiskt ändamål

K

Källskydd

Känsliga uppgifter

L

Ljud- och videoupptagningar på nätet

Loggfil

Läsa artikeln innan den publiceras

M

Meddelarfrihet

Myndighetsmeddelande

O

Olycksoffer

Omvänt skaderekvisit

Opartiskt

P

Personuppgiftslagen

Precisera

Pressmeddelande

Publicering av namn och bild
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R

Rakt skaderekvisit

Räddningssekretessen

Räddningstjänsten

Rättelse

S

Saklighet

Samtycke

Sekretess 

Skolelever

Skyddstid

Skyndsamhetskravet

Sms

Stark sekretess

Svag sekretess

T

Telefonväxeln

Tillgänglig

U

Ungdomar

Upphovsrätt

Upplysningsplikt

V

Verkshöjd,

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA
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Kan en journalist få komma in på myndigheter när hon eller han kräver 
det? Måste du lämna ut senaste veckans e-post? Har en fotograf rätt att 
gå runt i en skola och fotografera?

Lagstiftning, praxis – och sunt förnuft – gäller även vid kriser. Skyldigheter 
som myndigheters upplysningsplikt, offentlighetsprincipen, service-
skyldighet o.s.v. blir extra viktiga att kunna när medierna står i dörren 
och krisen är ett faktum. 

Denna bok ger dig en handledning om vilka rättigheter och skyldigheter, 
och vilken praxis, som gäller informationsarbete vid olyckor, kriser och 
uppmärksammade händelser i samhället. Boken behandlar lagområden 
som ofta blir aktuella vid mötet med medierna.

Om författaren:

Jeanette Gustafsdotter är jur.kand och journalist med flerårig erfarenhet 
som föreläsare på utbildningar inom juridik och journalistik. Tidigare 
har hon arbetat på Rapport, ABC-redaktionen på SVT2 och på TV4. Nu är 
hon vd för Tidningsutgivarna och verksam som konsult inom ämnen som 
finns i boken. Hon är även författare till Murvlarnas lagbok.  
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