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Anmälan mot Blekinge tekniska högskola om högskolans
kommunikationspolicy
Anmälan
N N och X X har i en anmälan till Universitetskanslersämbetet anfört att det finns brister
i Blekinge tekniska högskolas (BTH) kommunikationspolicy. De har anfört bl.a. följande.
Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad
yttrandefrihet, vilket definieras som ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Enligt 1 kap. 1 §
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) får yttrandefriheten bara begränsas genom lag. Vidare
framgår det av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) rätten att meddela uppgifter och
underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande, utom i de fall där också sådana
inskränkningar är föreskrivna i lag.
I UNESCO:s Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching
Personnel som Sverige har förbundit sig att sträva efter att implementera anges att ”all
higher education teaching personnel should enjoy freedom of thought, conscience,
religion, expression, assembly and association as well as the right to liberty and security
of the person and liberty of movement” (VI A:25). Enligt Europarådets dokument
Academic freedom and university autonomy omfattar den akademiska friheten ”freedom
of expression and of action, freedom of disseminating information, as well as freedom of
unrestricted inquiry in the pursuit and distribution of knowledge and truth” (art. 4.1).
I ett beslut av Justitiekanslern (JK) den 22 april 2013, dnr 2377-13-30, framhålls vikten
av att kommunikationsdokument utformas med stor noggrannhet så att de inte kan ge
intryck av att arbetsgivaren på något sätt vill kontrollera eller inskränka den enskilde
medarbetarens grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin egen uppfattning.
BTH:s kommunikationspolicy inleds enligt följande ”Ytterst ska varje medarbetare
fungera som ambassadör för Blekinge Tekniska Högskola”. Vidare anges att
”Kommunikationen ska bidra till att stärka BTH:s profil inom tillämpad IT, innovation
och hållbar utveckling.” Policyn riktar sig till varje medarbetare och inte bara till de som
fyller en speciell administrativ funktion som t.ex. kommunikationsansvariga. Detta
väcker frågan om meddelarfriheten gäller då denna gäller medarbetare som medborgare.
Vidare sätts det upp begränsningar vad gäller innehållet i kommunikationen som verkar
strida mot yttrandefriheten. Det anges i policyn att marknadsavdelningen alltid ska
informeras om aktiviteter och händelser på högskolan som kan vara av sådan karaktär att
media ska meddelas. Detta strider direkt mot meddelarfriheten och specifikt mot
anonymitetsskyddet. Grundlagen omnämns i policyn, men det sägs inte att den är
POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm

TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50

ORGANISATIONSNR
202100-6495

KONTAKT
registrator@uka.se
www.uka.se

BESLUT

2(6)

Datum

Reg.nr

2015-12-22

31-00444-14

överordnad kommunikationspolicyn. Det anges dock att policyn utgår från grundlagen,
vilket är otydligare och skulle vara förenligt om grundlagen och policyn är på samma
nivå.
Mot bakgrund av JK:s beslut hemställer de att Universitetskanslersämbetet utreder om
BTH:s kommunikationsplan är förenlig med svensk grundlag och internationella
överenskommelser och utreder behovet av nationella riktlinjer för hur högskolors
kommunikationsdokument bör utformas.
N N och X X har bifogat dokumentet Kommunikationspolicy Blekinge Tekniska
Högskola, fastställd av rektor den 14 november 2011.

Utredning
Universitetskanslersämbetet har anmodat Blekinge tekniska högskola att yttra sig över
anmälan. Högskolan har anfört bl.a. följande.
Högskolans kommunikationspolicy är från 2011 och under året har den reviderats och
uppdaterats. Rektorn har beslutat att föreslå för styrelsen en uppdaterad
kommunikationspolicy på ett styrelsemöte. Den uppdaterade kommunikationspolicyn ger
riktlinjer för den officiella kommunikationen från högskolan, beskriver vision, mål samt
prioriterade målgrupper, redogör för kommunikationsansvar, massmediarelationer,
grafisk profil m.m. Hänsyn har tagits till anmälan genom att ett förtydligande har gjorts
angående att policyn inte begränsar anställdas rätt att använda sin grundlagsskyddade
yttrandefrihet eller rätten att lämna uppgifter för publicering i media (meddelarfrihet).
Även relationen mellan grundlagen och kommunikationspolicyn har tydliggjorts.
Högskolan har bifogat dokumentet Kommunikationspolicy för Blekinge Tekniska
Högskola, beslutad den 25 september 2015, dnr BTH-1.2.1-0190-2015.

Anmälarnas synpunkter
N N och X X har beretts tillfälle att yttra sig över högskolans yttrande och har inkommit
med bl.a. följande synpunkter.
JK har uttalat att en kommunikationspolicy måste ta sikte på högskolans officiella
kommunikation, dvs. den som görs av särskilda utsedda kommunikationsansvariga. Den
får inte reglera övriga medarbetares, t.ex. lärares och forskares, yttranden som
medborgare. JK har i ett beslut bedömt saken utifrån vad som ska gälla myndigheter i
största allmänhet. Tilläggas kan att högskolorna såsom institutioner för högre utbildning
även omfattas av den akademiska friheten. Denna regleras av en rad olika
överenskommelser på europeisk och internationell nivå, varav en av de viktigare är
UNESCO:s Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching
Personnel (1997). Denna rekommendation, som Sverige har förbundit sig att göra allt för
att följa, föreskriver en långtgående yttrandefrihet för akademiker. Europadomstolen har
vidare uttalat sig om vad som ingår i den akademiska friheten. I rättsfallet Surguc vs.
Turkey anges att ”In this connection, the Court underlines the importance of academic
freedom, which comprises the academics´freedom to express freely their opinion about
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the institution or system in which they work and freedom to distribute knowledge and
truth without restriction.”Kravet på en högskolas kommunikationspolicy bör alltså om
möjligt vara ännu högre än kravet på en myndighets kommunikationspolicy generellt.
De har granskat BTH:s nya policy. Den tidigare policyn riktade sig till alla medarbetare
och inte bara till de som är kommunikationsansvariga. Medarbetarna sågs som
ambassadörer för högskolan snarare än som individer med civila rättigheter. Detta
skapade osäkerhet kring grundläggande rättigheter såsom meddelarfriheten. Den nya
policyn är klarare på denna punkt då det från början anges att med kommunikation menas
”alla former av planerad och efterfrågad kommunikation från högskolan både internt och
externt som syftar till att öka kunskapen om BTH”. Man kan därför säga att policyn tar
sikte på officiell kommunikation som utförs av särskilda kommunikationsansvariga.
Detta intryck består vid fortsatt läsning av policyn.
Den nya policyn upplyser, liksom den tidigare, om juridiska aspekter på kommunikation.
När det gäller yttrandefriheten hänvisas dock, liksom i flera andra högskolors dokument,
enbart till TF och YGL. Den kritik som de riktar även mot andra högskolor rörande
utelämnandet av det mer generella skyddet för yttrandefriheten i RF träffar även BTH.
Det är en svaghet som borde åtgärdas även om den kanske inte är graverande i
sammanhanget.
Följande kritiserade skrivning finns kvar. ”Personliga hemsidor som kopplas till BTH:s
webbplats får endast innehålla material som är relevant för BTH:s verksamhet.” Denna
skrivning är inte förenlig med grundlagen. Materialet på en personlig hemsida är att se
som yttranden som en anställd gör som medborgare. En länk från den egna
myndighetssidan till en personlig hemsida är i sig ett yttrande som den anställde gör som
medborgare om att detta material är relevant utan att det för den skull behöver vara det
för myndigheten. De menar att dessa yttranden ska bedömas utifrån det skydd som finns
för yttrandefriheten i grundlagarna. Så länge yttrandena inte är olagliga är de tillåtna.
Yttranden på personliga hemsidor kan, i likhet med andra yttranden av anställda, komma
i konflikt med grundlagens krav på myndighetens saklighet och opartiskhet vid
handläggning av konkreta ärenden. I så fall måste det enligt Justitieombudsmannens (JO)
beslut den 25 september 2009, dnr 149-2009, ske en avvägning då det rör sig om
konstitutionellt likställda rättsregler. Det kan leda till att en länk till en personlig hemsida
bedöms som olämplig i ett konkret fall. De kan dock inte se att uppställandet av ett
generellt förbud mot länkar till personliga hemsidor som inte är relevanta för BTH:s
verksamhet skulle vara förenligt med grundlagen. Deras tidigare kritik kvarstår alltså i
detta avseende.
Sammanfattningsvis konstaterar de att den nya policyn utgör ett stort framsteg i
förhållande till den gamla. Det problematiska förbudet mot att koppla personliga
hemsidor till BTH:s webbplats i de fall där materialet inte är relevant för BTH:s
verksamhet kvarstår. Denna brist bör åtgärdas. De finner därför att den nya policyn, trots
betydande förbättringar, ännu inte kan godkännas såsom den föreligger.

BESLUT

4(6)

Datum

Reg.nr

2015-12-22

31-00444-14

Fråga till Blekinge tekniska högskola
Universitetskanslersämbetet har härefter anmodat Blekinge tekniska högskola att yttra sig
över att anmälarna har vänt sig mot att det i BTH:s kommunikationspolicy anges att
personliga hemsidor som kopplas till BTH:s webbplats endast får innehålla material som
är relevant för BTH:s verksamhet. Högskolan har anfört bl.a. följande.
Då BTH tillåter att en anställds personliga hemsida länkas till BTH:s hemsida betraktar
BTH detta som en utökning av BTH:s webb, vilket innebär att de yttranden som görs på
den egna hemsidan görs som anställd. Avsikten med att ge möjligheten till att länka
personliga hemsidor till bth.se är att utöka möjligheterna att sprida relevant
myndighetsinformation. I begreppet relevant innefattas information om utbildning,
forskning, samverkan m.m., kopplad till högskolans verksamhet. I de fall då anställda har
personliga hemsidor utan länk till BTH:s webbplats och där gör yttranden om exempelvis
BTH görs detta som medborgare. Anledningen till att personliga hemsidor kan kopplas
till högskolans hemsida beror på att forskare och lärare väljer att utforma egna hemsidor
för att på ett mer ingående sätt presentera och beskriva sin forskning och undervisning
som ett komplement till den information som finns på BTH:s webbplats.

Anmälarnas synpunkter
N N och X X har beretts tillfälle att yttra sig över högskolans yttrande och har inkommit
med bl.a. följande synpunkter.
BTH ser alltså en externt kopplad hemsida som en förlängning av högskolans webbplats.
Därför får det där endast förekomma för högskolan relevant material. De menar dock att
lärare och forskare har rätt att uttala sig som medborgare även på de sidor som de
förfogar över på högskolans webbplats. Att länkande hemsidor ses som en förlängning av
högskolans webbplats innebär alltså inte att det inte skulle få finnas personligt material
där. BTH:s beskrivning av varför lärare och forskare länkar till externa hemsidor är
ofullständig. Det görs även för att ge en bild av sig själv som person och intellektuell.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Universitetskanslersämbetet har till uppgift att utöva tillsyn över universitet och
högskolor. Ett syfte med tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom
att kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller
för verksamheten. Universitetskanslersämbetet kan inte ändra eller överpröva ett
universitets eller en högskolas beslut. Ämbetet utreder inte heller frågor som hör till
andra myndigheters ansvarsområde.
N N och X X har begärt att Universitetskanslersämbetet utreder behovet av nationella
riktlinjer om hur högskolornas kommunikationsdokument bör utformas. Enligt 6 §
förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern (JK) ska JK vaka över
tryckfriheten och yttrandefriheten enligt TF och YGL. Eftersom frågor om
yttrandefriheten i första hand ska bevakas av JK väljer ämbetet att inte utreda om det
föreligger ett sådant behov.
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N N och X X har hänvisat till rekommendationer av UNESCO och Europarådet.
Universitetskanslersämbetet uttalar sig dock endast utifrån de svenska grundlagarna.

Bestämmelser
I ärendet aktualiseras den grundlagsskyddade yttrandefrihet som varje medborgare är
tillförsäkrad gentemot det allmänna. Rätten till yttrandefrihet följer av 2 kap. 1 §
regeringsformen (RF), 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (TF) och 1 kap.
1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Enligt RF är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad en frihet att i tal, skrift
eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och
känslor. Enligt 2 kap. 12 § RF får yttrandefriheten begränsas genom lag.
Genom TF och YGL ges yttrandefriheten ett särskilt skydd. Den s.k. meddelarfriheten
innebär enligt 1 kap. 1 § tredje stycket TF att det står var och en fritt att, då annat inte
särskilt anges i förordningen, meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som
helst för offentliggörande i tryckt skrift. En motsvarande bestämmelse för möjligheten att
lämna uppgift till bl.a. radio och TV återfinns i 1 kap. 2 § YGL. För att förverkliga syftet
med meddelarfrihet finns det i 3 kap. TF regler om anonymitetsskydd och
efterforskningsförbud.

Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden
Det står en myndighet och dess befattningshavare fritt att ge personal råd i mediefrågor.
Att det kan finnas behov av sådana råd, vilka bl.a. kan lämnas genom interna
instruktioner eller utbildningar, ter sig naturligt mot bakgrund av att medierna har blivit
den naturliga kommunikationskanalen mellan myndigheter och medborgare samt med
hänsyn till att myndigheter har en skyldighet att på ett professionellt sätt föra ut korrekt
och relevant information. Stöd i form av instruktioner och utbildning kan även underlätta
för den enskilde medarbetaren att svara på frågor från journalister, en uppgift som ofta
kan upplevas som svår och avskräckande. När råd om mediekontakter ges bör det dock
klart framgå att det inte handlar om något försök att påverka de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter (se JK:s beslut den 22 april 2013,
dnr 2733-13-30 och Justitieombudsmannens, JO, beslut den 16 september 2009, dnr
1843-2009).
En myndighet som sådan har inte meddelarfrihet men däremot en offentligt anställd om
denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten. En offentliganställd har alltså
normalt meddelarfrihet vid kontakter med medierna. När det tydligt framgår att en
tjänsteman uttalar sig på myndighetens vägnar faller uppgiftslämnande emellertid utanför
det område som täcks av meddelarfrihet (se t.ex. JK:s beslut den 16 juli 2008, dnr 292708-31). Regleringen i TF och YGL ger alltså inte offentliganställda någon obetingad rätt
att till media uttala sig på en myndighets vägnar.
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Blekinge tekniska högskolas kommunikationspolicy
N N och X X har bl.a. påpekat att det inte är förenligt med grundlagen att det finns ett
förbud i högskolans policy mot att koppla personliga hemsidor till BTH:s webbplats i de
fall där materialet inte är relevant för BTH:s verksamhet. Högskolan har uppgett att då
högskolan tillåter att en anställds personliga hemsida länkas till BTH:s hemsida betraktar
högskolan det som en utökning av högskolans webb, vilket innebär att de yttranden som
görs på den egna hemsidan görs som anställd. Universitetskanslersämbetet anser inte att
den aktuella texten utgör ett tillräckligt underlag för ämbetets bedömning och avstår
därför från att uttala sig i frågan.
Vad N N och X X har anfört i övrigt ger inte anledning till något uttalande av
Universitetskanslersämbetet.
Med detta besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Anna Sandström.

Christian Sjöstrand
Anna Sandström

Kopia till:
NN
XX

BESLUT

1(4)

Datum

Reg.nr

2015-12-22

31-477-14

Avdelning

Juridiska avdelningen

Chalmers tekniska högskola
Rektor

Handläggare

Anna Sandström
08-563 085 32
anna.sandstrom@uka.se

Anmälan mot Chalmers tekniska högskola om
högskolans kommunikationspolicy
Anmälan
N N och X X har i en anmälan till Universitetskanslersämbetet anfört att det finns brister
i Chalmers tekniska högskolas kommunikationspolicy. De har anfört bl.a. följande.
Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad
yttrandefrihet, vilket definieras som ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Enligt 1 kap. 1 §
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) får yttrandefriheten bara begränsas genom lag. Vidare
framgår det av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) rätten att meddela uppgifter och
underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande, utom i de fall där också sådana
inskränkningar är föreskrivna i lag.
I UNESCO:s Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching
Personnel som Sverige har förbundit sig att sträva efter att implementera anges att ”all
higher education teaching personnel should enjoy freedom of thought, conscience,
religion, expression, assembly and association as well as the right to liberty and security
of the person and liberty of movement” (VI A:25). Enligt Europarådets dokument
Academic freedom and university autonomy omfattar den akademiska friheten ”freedom
of expression and of action, freedom of disseminating information, as well as freedom of
unrestricted inquiry in the pursuit and distribution of knowledge and truth” (art. 4.1).
I ett beslut av Justitiekanslern (JK) den 22 april 2013, dnr 2377-13-30, framhålls vikten
av att kommunikationsdokument utformas med stor noggrannhet så att de inte kan ge
intryck av att arbetsgivaren på något sätt vill kontrollera eller inskränka den enskilde
medarbetarens grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin egen uppfattning.
Följande formuleringar finns i Chalmers tekniska högskolas kommunikationspolicy. ”Så
långt det är möjligt ska den externa kommunikationen föregås av intern kommunikation
och förankring. ”Den externa kommunikationen ska bidra till att Chalmers uppfattas som
ett internationellt konkurrenskraftigt tekniskt universitet med starka utbildnings- och
forskningsområden, bidra till att skapa förtroende för Chalmers verksamhet och att
utveckla goda relationer och samarbeten med omvärlden och bidra till att Chalmers
uppfattas som en attraktiv plats för studenter, forskare och andra anställda samt för
verksamhetens olika intressenter.” Dessa formuleringar gör det i princip omöjligt att
kritisera högskolan i media, vilket strider mot yttrandefriheten. Vidare anges det i policyn
att varje medarbetare vid Chalmers har ett ansvar för att vara en god och professionell
ambassadör för Chalmers. Medarbetare ses således som ambassadörer för Chalmers och
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inte som individer eller medborgare som kan utnyttja meddelarfriheten. I slutet av
policyn anges att det är ett internt dokument som är underordnat grundlagen och andra
lagar. Det betyder rimligen att det i konfliktfall är dessa andra lagar som gäller. JK:s
rekommendation att från början avgränsa syftet till att gälla enbart officiell
kommunikationsverksamhet är dock att föredra, då konflikter mellan en
kommunikationsplan och grundlag på så sätt minimeras.
Mot bakgrund av JK:s beslut hemställer de att Universitetskanslersämbetet utreder om
Chalmers tekniska högskolas kommunikationsplan är förenlig med svensk grundlag och
internationella överenskommelser och utreder behovet av nationella riktlinjer för hur
högskolors kommunikationsdokument bör utformas.
N N och X X har bifogat dokumentet Riktlinjer för kommunikation, beslutad den 25
februari 2008, dnr C 2008/154.

Utredning
Universitetskanslersämbetet har anmodat Chalmers tekniska högskola att yttra sig över
anmälan. Högskolan har anfört bl.a. följande.
Högskolan ska skyndsamt se till att dokumentet som anmälarna har hänvisat till
försvinner från högskolans webbplats då den är utdaterad. Det finns enligt beslut av
styrelsen den 22 april 2015 en ny kommunikationspolicy och i den har rättigheter, enligt
råd från Academic Rights Watch, beaktats.
Högskolan har bifogat dokumentet Kommunikationspolicy för Chalmers tekniska
högskola AB, beslutad den 22 april 2015, dnr 2015-0449.

Anmälarnas synpunkter
N N och X X har beretts tillfälle att yttra sig över högskolans yttrande och har inkommit
med bl.a. följande synpunkter.
JK har uttalat att en kommunikationspolicy måste ta sikte på högskolans officiella
kommunikation, dvs. den som görs av särskilda utsedda kommunikationsansvariga. Den
får inte reglera övriga medarbetares, t.ex. lärares och forskares, yttranden som
medborgare. JK har i ett beslut bedömt saken utifrån vad som ska gälla myndigheter i
största allmänhet. Tilläggas kan att högskolorna såsom institutioner för högre utbildning
även omfattas av den akademiska friheten. Denna regleras av en rad olika
överenskommelser på europeisk och internationell nivå, varav en av de viktigare är
UNESCO:s Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching
Personnel (1997). Denna rekommendation, som Sverige har förbundit sig att göra allt för
att följa, föreskriver en långtgående yttrandefrihet för akademiker. Europadomstolen har
vidare uttalat sig om vad som ingår i den akademiska friheten. I rättsfallet Surguc vs.
Turkey anges att ”In this connection, the Court underlines the importance of academic
freedom, which comprises the academics´freedom to express freely their opinion about
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the institution or system in which they work and freedom to distribute knowledge and
truth without restriction.”
Kravet på en högskolas kommunikationspolicy bör alltså om möjligt vara ännu högre än
kravet på en myndighets kommunikationspolicy generellt.
De har granskat Chalmers tekniska högskolas nya kommunikationspolicy och de
konstaterar att det i inledningen av policyn förklaras, med all önskvärd tydlighet, att
policyn enbart handlar om officiell kommunikation av särskilda utsedda personer.
Policyn uppfyller med god marginal deras och JK:s krav och kan betraktas som
föredömlig i sammanhanget.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Universitetskanslersämbetet har till uppgift att utöva tillsyn över universitet och
högskolor. Ett syfte med tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom
att kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller
för verksamheten. Universitetskanslersämbetet kan inte ändra eller överpröva ett
universitets eller en högskolas beslut. Ämbetet utreder inte heller frågor som hör till
andra myndigheters ansvarsområde.
N N och X X har begärt att Universitetskanslersämbetet utreder behovet av nationella
riktlinjer om hur högskolornas kommunikationsdokument bör utformas. Enligt 6 §
förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern (JK) ska JK vaka över
tryckfriheten och yttrandefriheten enligt TF och YGL. Eftersom frågor om
yttrandefriheten i första hand ska bevakas av JK väljer ämbetet att inte utreda om det
föreligger ett sådant behov.
N N och X X har hänvisat till rekommendationer av UNESCO och Europarådet.
Universitetskanslersämbetet uttalar sig dock endast utifrån de svenska grundlagarna.

Bestämmelser
I ärendet aktualiseras den grundlagsskyddade yttrandefrihet som varje medborgare är
tillförsäkrad gentemot det allmänna. Rätten till yttrandefrihet följer av 2 kap. 1 §
regeringsformen (RF), 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (TF) och 1 kap.
1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Enligt RF är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad en frihet att i tal, skrift
eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och
känslor. Enligt 2 kap. 12 § RF får yttrandefriheten begränsas genom lag.
Genom TF och YGL ges yttrandefriheten ett särskilt skydd. Den s.k. meddelarfriheten
innebär enligt 1 kap. 1 § tredje stycket TF att det står var och en fritt att, då annat inte
särskilt anges i förordningen, meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som
helst för offentliggörande i tryckt skrift. En motsvarande bestämmelse för möjligheten att
lämna uppgift till bl.a. radio och TV återfinns i 1 kap. 2 § YGL. För att förverkliga syftet
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med meddelarfrihet finns det i 3 kap. TF regler om anonymitetsskydd och
efterforskningsförbud.

Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden
Det står en myndighet och dess befattningshavare fritt att ge personal råd i mediefrågor.
Att det kan finnas behov av sådana råd, vilka bl.a. kan lämnas genom interna
instruktioner eller utbildningar, ter sig naturligt mot bakgrund av att medierna har blivit
den naturliga kommunikationskanalen mellan myndigheter och medborgare samt med
hänsyn till att myndigheter har en skyldighet att på ett professionellt sätt föra ut korrekt
och relevant information. Stöd i form av instruktioner och utbildning kan även underlätta
för den enskilde medarbetaren att svara på frågor från journalister, en uppgift som ofta
kan upplevas som svår och avskräckande. När råd om mediekontakter ges bör det dock
klart framgå att det inte handlar om något försök att påverka de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter (se JK:s beslut den 22 april 2013,
dnr 2733-13-30 och Justitieombudsmannens, JO, beslut den 16 september 2009, dnr
1843-2009).
En myndighet som sådan har inte meddelarfrihet men däremot en offentligt anställd om
denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten. En offentliganställd har alltså
normalt meddelarfrihet vid kontakter med medierna. När det tydligt framgår att en
tjänsteman uttalar sig på myndighetens vägnar faller uppgiftslämnande emellertid utanför
det område som täcks av meddelarfrihet (se t.ex. JK:s beslut den 16 juli 2008, dnr 292708-31). Regleringen i TF och YGL ger alltså inte offentliganställda någon obetingad rätt
att till media uttala sig på en myndighets vägnar.

Chalmers tekniska högskolas kommunikationspolicy
N N och X X har i sin anmälan framfört synpunkter på Chalmers tekniska högskolas
tidigare riktlinjer för kommunikation. Chalmers tekniska högskola har därefter beslutat
om en ny kommunikationspolicy som gäller från den 22 april 2015. N N och X X har
tagit del av denna och har anfört att de anser att den nya policyn uppfyller deras och JK:s
krav. Universitetskanslersämbetet har granskat Chalmers tekniska högskolas
kommunikationspolicy och finner inte skäl att ha några synpunkter på dess innehåll.
Ärendet avslutas med detta besked.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Anna Sandström.

Christian Sjöstrand
Anna Sandström
Kopia till: N N, X X
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Avdelning

Juridiska avdelningen

Lunds universitet
Rektor

Handläggare

Anna Sandström
08-563 085 32
anna.sandstrom@uka.se

Anmälan mot Lunds universitet om universitetets
kommunikationsdokument
Anmälan
N N och X X har i en anmälan till Universitetskanslersämbetet anfört att det finns brister
i Lunds universitets dokument om kommunikation. De har anfört bl.a. följande.
Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad
yttrandefrihet, vilket definieras som ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Enligt 1 kap. 1 §
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) får yttrandefriheten bara begränsas genom lag. Vidare
framgår det av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) rätten att meddela uppgifter och
underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande, utom i de fall där också sådana
inskränkningar är föreskrivna i lag.
I UNESCO:s Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching
Personnel som Sverige har förbundit sig att sträva efter att implementera anges att ”all
higher education teaching personnel should enjoy freedom of thought, conscience,
religion, expression, assembly and association as well as the right to liberty and security
of the person and liberty of movement” (VI A:25). Enligt Europarådets dokument
Academic freedom and university autonomy omfattar den akademiska friheten ”freedom
of expression and of action, freedom of disseminating information, as well as freedom of
unrestricted inquiry in the pursuit and distribution of knowledge and truth” (art. 4.1).
I ett beslut den 22 april 2013, dnr 2377-13-30, av Justitiekanslern (JK) framhålls vikten
av att kommunikationsdokument utformas med stor noggrannhet så att de inte kan ge
intryck av att arbetsgivaren på något sätt vill kontrollera eller inskränka den enskilde
medarbetarens grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin egen uppfattning. De har vid
en genomgång av landets högskolors kommunikationsdokument funnit allvarliga brister
som måste uppfattas som direkta kränkningar av den enskildes yttrande- och
meddelarfrihet. Mot bakgrund av JK:s beslut hemställer de att
Universitetskanslersämbetet utreder om Lunds universitets kommunikationsplan är
förenlig med svensk grundlag och internationella överenskommelser och utreder behovet
av nationella riktlinjer för hur högskolors kommunikationsdokument bör utformas.
I Lunds universitets kommunikationsdokument anges att ”Syftet med
kommunikationsplattformen är att stärka universitetets varumärke, dvs. universitetets
förtroendekapital. Kommunikation och profilering skall framför allt lyfta fram
grundutbildning och forskning för att stärka konkurrenskraften både nationellt och
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internationellt.” Vidare anges ”Tillit, samarbetsvilja och lojalitet mot universitetet liksom
gemensamt ansvarstagande skall vara vägledande.”
Att kräva att medarbetarna ska vara lojala i en kommunikationsplan är problematiskt då
lojalitet vid kommunikation inte krävs av anställda i offentlig sektor. Dokumentet lider av
en grundläggande oklarhet om den handlar om all kommunikation eller bara om
kommunikation i högskolans namn. Om den läses som en instruktion till anställda med
särskild kommunikationsfunktion är den inte anmärkningsvärd. Men den kan också läsas
som att den handlar om all kommunikation. I så fall strider den mot yttrandefriheten på
fler punkter än en. Vidare sägs inte klart och tydligt att medarbetarna har meddelarfrihet
samt yttrandefrihet. Policy uppfyller inte JK:s krav att det ska tydliggöras vilken form av
kommunikation det handlar om.
N N och X X har bifogat dokumentet Kommunikationsplattform för Lunds universitet,
beslutad den 18 oktober 2005, dnr IB9 3540/2004.

Utredning
Universitetskanslersämbetet har anmodat Lunds universitet att yttra sig över anmälan.
Universitetet har anfört bl.a. följande.
Lunds universitet har den 18 december 2014 antagit dokumentet Riktlinjer för Lunds
universitets kommunikationsarbete, dnr STYR 2014/95. Riktlinjerna ersätter tidigare
Kommunikationsplan för Lunds universitet. Lunds universitets yttrande utgår därför från
det aktuella kommunikationsdokumentet. Riktlinjerna för Lunds universitets
kommunikationsarbete ingår i universitetets kommunikationsplattform av samlade
styrdokument och stöd för kommunikation. Universitetets övergripande styrdokument
utgörs av Strategisk plan för Lunds universitet 2012-2016, dnr LS 2011/162, varifrån
riktlinjerna utgår. Till stöd för kommunikationsarbetet finns manualer, lathundar, guider,
checklistor m.m. I inledningen av riktlinjerna tydliggörs att ”Riktlinjerna begränsar inte
medarbetarnas rätt att använda sin grundlagsskyddade yttrandefrihet eller rätten att lämna
uppgifter för publicering i media (meddelarfrihet). Dessa fri- och rättigheter regleras i TF
och YGL.” Detta för att undanröja tveksamhet om syftet, som är att ge stöd till
universitetets formella, dvs. officiella kommunikation, för chefer, projektledare,
kommunikatörer och övriga berörda medarbetar. I riktlinjerna tydliggörs därför också att
målet med universitetets externa kommunikation är att ge omvärlden en god bild av vad
Lunds universitet är och gör. Den viktigaste externa kommunikationskanalen är Lunds
universitets webbplatser. Målet för universitetets interna kommunikation är att
medarbetare och studenter ska vara välinformerade om det som sker inom universitetet,
så att ett öppet diskussionsklimat kan råda. Den viktigaste interna
kommunikationskanalen är möten och dialog, samt interna nyhetskanaler. Riktlinjerna
framhåller också att Lunds universitets externa och interna kommunikation ska vara,
bland annat, öppen och transparent även med svagheter och brister.
I riktlinjerna tydliggörs vidare vilket ansvar chefer har för kommunikation inom ramen
för sina verksamhetsområden, dvs. som företrädare för myndigheten, och
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kommunikatörernas roll som stöd till de som har ansvar för kommunikation i arbetet.
Medarbetarnas ansvar beskrivs som ett ansvar för att bidra till en god kommunikation.
Universitetets stöd till medarbetare som har kontakter med medier finns i olika former av
råd, lathundar, guider m.m. Även här framhålls att det följer av lag att vem som helst har
rätt att uttala sig i medierna. Det är Lunds universitets uppfattning att dess
kommunikationsdokument inte inskränker eller begränsar de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin egen uppfattning. Lunds universitet ser inte
heller ett behov av nationella riktlinjer för hur högskolors kommunikationsdokument bör
utformas.
Lunds universitet har bifogat dokumentet Riktlinjer för Lunds universitets
kommunikationsarbete, beslutade av rektor den 18 december 2014, dnr STYR 2014/95.

Anmälarnas synpunkter
N N och X X har beretts tillfälle att yttra sig över universitetets yttrande och har
inkommit med bl.a. följande synpunkter.
JK har uttalat att en kommunikationspolicy måste ta sikte på högskolans officiella
kommunikation, dvs. den som görs av särskilda utsedda kommunikationsansvariga. Den
får inte reglera övriga medarbetares, t.ex. lärares och forskares, yttranden som
medborgare. JK har i ett beslut bedömt saken utifrån vad som ska gälla myndigheter i
största allmänhet. Tilläggas kan att högskolorna såsom institutioner för högre utbildning
även omfattas av den akademiska friheten. Denna regleras av en rad olika
överenskommelser på europeisk och internationell nivå, varav en av de viktigare är
Unecso Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching
Personnel (1997). Denna rekommendation, som Sverige har förbundit sig att göra allt för
att följa, föreskriver en långtgående yttrandefrihet för akademiker. Europadomstolen har
vidare uttalat sig om vad som ingår i den akademiska friheten. I rättsfallet Sorguc vs.
Turkey anges att ”In this connection, the Court underlines the importance of academic
freedom, which comprises the academics´freedom to express freely their opinion about
the institution or system in which they work and freedom to distribute knowledge and
truth without restriction.”
Kravet på en högskolas kommunikationspolicy bör alltså om möjligt vara ännu högre än
kravet på en myndighets kommunikationspolicy generellt.
De har granskat universitetets nya dokument och gör följande bedömning. Det nya
dokumentet utgör i flera avseenden en förbättring jämfört med det tidigare dokumentet. I
inledningen av det nya dokumentet anges att riktlinjerna inte begränsar medarbetarnas
rätt att använda sin grundlagsskyddade yttrandefrihet eller rätten att lämna uppgifter för
publicering i media (meddelarfrihet). Vidare anges att dessa fri- och rättigheter regleras i
TF och YGL. Det är bra att detta anges och att formuleringen kommer tidigt i
dokumentet, men beskrivningen av lagrummet är inte uttömmande då yttrandefriheten
även regleras mer generellt i 2 kap. RF. TF och YGL gäller enbart offentlig publicering
t.ex. i tryck eller radio. Principen måste vara att antingen ange hela lagrummet eller inga
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specifika lagar alls, utan endast hänvisa generellt till gällande lagar och förordningar på
området.
Vidare anges det i det nya dokumentet att ”Riktlinjer för Lunds universitets
kommunikationsarbete handlar framför allt om målinriktad, formell kommunikation,
extern och intern.” Denna formulering lider, mot bakgrund av JK:s riktlinjer, av två
brister. Dels sägs inte att dokumentet enbart handlar om en viss sorts kommunikation,
utan att det ”framför allt” handlar om denna, dels finns en oklarhet i beskrivningen av den
kommunikation som avses. Formuleringen lyckas inte helt fånga kravet att det ska röra
sig om officiell kommunikation som utförs av särskilt därför utsedda personer. De anser
att den nya policyn visserligen har vissa olyckliga brister, men att den ändå kan
godkännas. Sannolikheten att den missförstås och leder till osäkerhet kring
yttrandefriheten är i praktiken liten.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Universitetskanslersämbetet har till uppgift att utöva tillsyn över universitet och
högskolor. Ett syfte med tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom
att kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller
för verksamheten. Universitetskanslersämbetet kan inte ändra eller överpröva ett
universitets eller en högskolas beslut. Ämbetet utreder inte heller frågor som hör till
andra myndigheters ansvarsområde.
N N och X X har begärt att Universitetskanslersämbetet utreder behovet av nationella
riktlinjer om hur högskolornas kommunikationsdokument bör utformas. Enligt 6 §
förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern (JK) ska JK vaka över
tryckfriheten och yttrandefriheten enligt TF och YGL. Eftersom frågor om
yttrandefriheten i första hand ska bevakas av JK väljer ämbetet att inte utreda om det
föreligger ett sådant behov.
N N och X X har hänvisat till rekommendationer av UNESCO och Europarådet.
Universitetskanslersämbetet uttalar sig dock endast utifrån de svenska grundlagarna.

Bestämmelser
I ärendet aktualiseras den grundlagsskyddade yttrandefrihet som varje medborgare är
tillförsäkrad gentemot det allmänna. Rätten till yttrandefrihet följer av 2 kap. 1 §
regeringsformen (RF), 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (TF) och 1 kap.
1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Enligt RF är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad en frihet att i tal, skrift
eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och
känslor. Enligt 2 kap. 12 § RF får yttrandefriheten begränsas genom lag.
Genom TF och YGL ges yttrandefriheten ett särskilt skydd. Den s.k. meddelarfriheten
innebär enligt 1 kap. 1 § tredje stycket TF att det står var och en fritt att, då annat inte
särskilt anges i förordningen, meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som
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helst för offentliggörande i tryckt skrift. En motsvarande bestämmelse för möjligheten att
lämna uppgift till bl.a. radio och TV återfinns i 1 kap. 2 § YGL. För att förverkliga syftet
med meddelarfrihet finns det i 3 kap. TF regler om anonymitetsskydd och
efterforskningsförbud. I 3 kap. 3 § första stycket TF framgår bl.a. att den som har tagit
befattning med en framställning som var avsedd att införas i en tryckt skrift inte får röja
vad han eller hon har erfarit om vem som t.ex. har lämnat ett meddelande enligt 1 kap. 1
§ tredje stycket TF.

Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden
En myndighet som sådan har inte meddelarfrihet men däremot en offentligt anställd om
denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten. En offentliganställd har alltså
normalt meddelarfrihet vid kontakter med medierna. När det tydligt framgår att en
tjänsteman uttalar sig på myndighetens vägnar faller uppgiftslämnande emellertid utanför
det område som täcks av meddelarfrihet (se t.ex. JK:s beslut den 16 juli 2008, dnr 292708-31). Regleringen i TF och YGL ger alltså inte offentliganställda någon obetingad rätt
att till media uttala sig på en myndighets vägnar.
Det står en myndighet och dess befattningshavare fritt att ge personal råd i mediefrågor.
Att det kan finnas behov av sådana råd, vilka bl.a. kan lämnas genom interna
instruktioner eller utbildningar, ter sig naturligt mot bakgrund av att medierna har blivit
den naturliga kommunikationskanalen mellan myndigheter och medborgare samt med
hänsyn till att myndigheter har en skyldighet att på ett professionellt sätt föra ut korrekt
och relevant information. Stöd i form av instruktioner och utbildning kan även underlätta
för den enskilde medarbetaren att svara på frågor från journalister, en uppgift som ofta
kan upplevas som svår och avskräckande. När råd om mediekontakter ges bör det dock
klart framgå att det inte handlar om något försök att påverka de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter (se JK:s beslut den 22 april 2013,
dnr 2733-13-30 och Justitieombudsmannens, JO, beslut den 16 september 2009, dnr
1843-2009).
Lunds universitets kommunikationsdokument
N N och X X har i sin anmälan framfört synpunkter på Lunds universitets riktlinjer för
kommunikationsarbete. Lunds universitet har därefter, den 18 december 2014, beslutat
om ett nytt kommunikationsdokument. N N och X X har tagit del av det senaste
dokumentet och de anser att har gjorts förbättringar. De menar dock att det inte med
tillräcklig tydlighet framgår att dokumentet omfattar officiell kommunikation som utförs
av särskilt utsedda personer. Som framhålls i de ovan återgivna besluten från JK och JO
står det fritt för en myndighet och dess befattningshavare att ge personal råd i
mediefrågor. När sådana råd ges bör det dock klart framgå att det inte handlar om något
försök att påverka de anställdas grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter. Av
de råd och rutiner som en högskola anger bör det enligt JK framgå att de endast gäller för
medarbetare i deras funktion inom högskolan, och således inte på något sätt påverkar
medarbetarnas grundlagsskyddade meddelarfrihet (se JK:s beslut den 22 april 2013, dnr
2733-13-30). Universitetskanslersämbetet konstaterar att det av JK:s uttalande alltså
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framgår att en kommunikationspolicy kan avse samtliga medarbetare i deras funktion
inom en högskola. Ämbetet anser därför att det inte finns skäl att kritisera universitetets
policy med anledning av det som N N och X X anfört i denna fråga.
Vad N N och X X har anfört i övrigt ger inte anledning till något uttalande av
Universitetskanslersämbetet.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Anna Sandström.

Christian Sjöstrand
Anna Sandström

Kopia till:
NN
XX
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Avdelning

Juridiska avdelningen

Högskolan Dalarna
Rektor

Handläggare

Anna Sandström
08-563 085 32
anna.sandstrom@uka.se

Anmälan mot Högskolan Dalarna om högskolans
kommunikationspolicy
Anmälan
N N och X X har i en anmälan till Universitetskanslersämbetet anfört att det finns brister
i Högskolan Dalarnas kommunikationspolicy. De har anfört bl.a. följande.
Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad
yttrandefrihet, vilket definieras som ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Enligt 1 kap. 1 §
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) får yttrandefriheten bara begränsas genom lag. Vidare
framgår det av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) rätten att meddela uppgifter och
underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande, utom i de fall där också sådana
inskränkningar är föreskrivna i lag.
I UNESCO:s Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching
Personnel som Sverige har förbundit sig att sträva efter att implementera anges att ”all
higher education teaching personnel should enjoy freedom of thought, conscience,
religion, expression, assembly and association as well as the right to liberty and security
of the person and liberty of movement” (VI A:25). Enligt Europarådets dokument
Academic freedom and university autonomy omfattar den akademiska friheten ”freedom
of expression and of action, freedom of disseminating information, as well as freedom of
unrestricted inquiry in the pursuit and distribution of knowledge and truth” (art. 4.1).
I ett beslut av Justitiekanslern (JK) den 22 april 2013, dnr 2377-13-30, framhålls vikten
av att kommunikationsdokument utformas med stor noggrannhet så att de inte kan ge
intryck av att arbetsgivaren på något sätt vill kontrollera eller inskränka den enskilde
medarbetarens grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin egen uppfattning.
Mot bakgrund av JK:s beslut hemställer de att Universitetskanslersämbetet utreder om
Högskolan Dalarnas kommunikationsplan är förenlig med svensk grundlag och
internationella överenskommelser och utreder behovet av nationella riktlinjer för hur
högskolors kommunikationsdokument bör utformas.
I Högskolan Dalarnas kommunikationspolicy anges att ”Varje enskild medarbetare och
student har ett eget ansvar att söka information och kommunicera med kollegor, lärare
och chefer inom högskolan om förhållanden som har betydelse för verksamheten.”
Skrivningen skapar osäkerhet kring meddelarfrihetens anonymitetsskydd som tillåter
kommunikation om t.ex. missförhållanden utan att chefer vid högskolan kontaktas.
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Policyn tar inte bara sikte på yttranden som kommunikationsansvariga gör i tjänsten, utan
försöker reglera all kommunikation som sker på högskolan. Policyn upplyser inte om de
lagar och förordningar som reglerar kommunikation i offentlig sektor, med undantag för
offentlighetsprincipen.
N N och X X har bifogat dokumentet Policy för Kommunikation, beslutad den 22 oktober
2009, dnr C2009/1724/10.

Utredning
Universitetskanslersämbetet har anmodat Högskolan Dalarna att yttra sig över anmälan.
Högskolan har anfört bl.a. följande.
Anmälarna har funnit en formulering i högskolans policy som enligt deras uppfattning
kan skapa osäkerhet kring meddelarfrihetens anonymitetsskydd. Anmälarna påstår inte att
formuleringen är felaktig eller graverande, utan de problematiserar i stället kring
formuleringen som i praktiken är svår att missuppfatta. Högskolan har en
kommunikationspolicy som inte står i strid med gällande lagstiftning eller på annat sätt
avser att frånta studenter och medarbetare deras lagstadgade rättigheter. Högskolan anser
inte att anmälarnas synpunkter utgör någon anledning att förändra kommunikationspolicyn utan överlåter en eventuell prövning till Universitetskanslersämbetet.

Anmälarnas synpunkter
N N och X X har beretts tillfälle att yttra sig över högskolans yttrande och har inkommit
med bl.a. följande synpunkter.
JK har uttalat att en kommunikationspolicy måste ta sikte på högskolans officiella
kommunikation, dvs. den som görs av särskilda utsedda kommunikationsansvariga. Den
får inte reglera övriga medarbetares, t.ex. lärares och forskares, yttranden som
medborgare. JK har bedömt saken utifrån vad som ska gälla myndigheter i största
allmänhet. Det kan tilläggas att högskolorna såsom institutioner för högre utbildning
även omfattas av den akademiska friheten. Denna regleras av en rad olika
överenskommelser på europeisk och internationell nivå, varav en av de viktigare är
UNESCO:s Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching
Personnel (1997). Denna rekommendation, som Sverige har förbundit sig att göra allt för
att följa, föreskriver en långtgående yttrandefrihet för akademiker. Europadomstolen har
vidare uttalat sig om vad som ingår i den akademiska friheten. I rättsfallet Surguc vs.
Turkey anges att ”In this connection, the Court underlines the importance of academic
freedom, which comprises the academics´freedom to express freely their opinion about
the institution or system in which they work and freedom to distribute knowledge and
truth without restriction.”
Kravet på en högskolas kommunikationspolicy bör alltså om möjligt vara ännu högre än
kravet på en myndighets kommunikationspolicy generellt. Högskolan Dalarna bestrider
att den kritiserade policyn är grundlagsstridig. Man har därför valt att inte revidera
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policyn. Då högskolans svar inte tillför något i sak kvarstår deras kritik. Högskolans
nuvarande policy bör skyndsamt ogiltigförklaras och arbetet med en ny påbörjas.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Universitetskanslersämbetet har till uppgift att utöva tillsyn över universitet och
högskolor. Ett syfte med tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom
att kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller
för verksamheten. Universitetskanslersämbetet kan inte ändra eller överpröva ett
universitets eller en högskolas beslut. Ämbetet utreder inte heller frågor som hör till
andra myndigheters ansvarsområde.
N N och X X har begärt att Universitetskanslersämbetet utreder behovet av nationella
riktlinjer om hur högskolornas kommunikationsdokument bör utformas. Enligt 6 §
förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern (JK) ska JK vaka över
tryckfriheten och yttrandefriheten enligt TF och YGL. Eftersom frågor om
yttrandefriheten i första hand ska bevakas av JK väljer ämbetet att inte utreda om det
föreligger ett sådant behov.
N N och X X har hänvisat till rekommendationer av UNESCO och Europarådet.
Universitetskanslersämbetet uttalar sig dock endast utifrån de svenska grundlagarna.

Bestämmelser
I ärendet aktualiseras den grundlagsskyddade yttrandefrihet som varje medborgare är
tillförsäkrad gentemot det allmänna. Rätten till yttrandefrihet följer av 2 kap. 1 §
regeringsformen (RF), 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (TF) och 1 kap.
1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Enligt RF är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad en frihet att i tal, skrift
eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och
känslor. Enligt 2 kap. 12 § RF får yttrandefriheten begränsas genom lag.
Genom TF och YGL ges yttrandefriheten ett särskilt skydd. Den s.k. meddelarfriheten
innebär enligt 1 kap. 1 § tredje stycket TF att det står var och en fritt att, då annat inte
särskilt anges i förordningen, meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som
helst för offentliggörande i tryckt skrift. En motsvarande bestämmelse för möjligheten att
lämna uppgift till bl.a. radio och TV återfinns i 1 kap. 2 § YGL. För att förverkliga syftet
med meddelarfrihet finns det i 3 kap. 3 § första stycket TF regler om anonymitetsskydd
och i 3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § första stycket 3 YGL regler om efterforskningsförbud.

Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden
Det står en myndighet och dess befattningshavare fritt att ge personal råd i mediefrågor.
Att det kan finnas behov av sådana råd, vilka bl.a. kan lämnas genom interna
instruktioner eller utbildningar, ter sig naturligt mot bakgrund av att medierna har blivit
den naturliga kommunikationskanalen mellan myndigheter och medborgare samt med
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hänsyn till att myndigheter har en skyldighet att på ett professionellt sätt föra ut korrekt
och relevant information. Stöd i form av instruktioner och utbildning kan även underlätta
för den enskilde medarbetaren att svara på frågor från journalister, en uppgift som ofta
kan upplevas som svår och avskräckande. När råd om mediekontakter ges bör det dock
klart framgå att det inte handlar om något försök att påverka de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter (se JK:s beslut den 22 april 2013,
dnr 2733-13-30 och Justitieombudsmannens, JO, beslut den 16 september 2009, dnr
1843-2009).
En myndighet som sådan har inte meddelarfrihet men däremot en offentligt anställd om
denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten. En offentliganställd har alltså
normalt meddelarfrihet vid kontakter med medierna. När det tydligt framgår att en
tjänsteman uttalar sig på myndighetens vägnar faller uppgiftslämnande emellertid utanför
det område som täcks av meddelarfrihet (se t.ex. JK:s beslut den 16 juli 2008, dnr 292708-31). Regleringen i TF och YGL ger alltså inte offentliganställda någon obetingad rätt
att till media uttala sig på en myndighets vägnar.
Högskolan Dalarnas policy för kommunikation
I högskolans policy anges det under rubriken Ansvar att varje enskild medarbetare och
student har ett eget ansvar att söka information och kommunicera med kollegor, lärare
och chefer inom högskolan om förhållanden som har betydelse för verksamheten. N N
och X X har gjort gällande att denna skrivning skapar osäkerhet om meddelarfrihetens
anonymitetsskydd som tillåter kommunikation om t.ex. missförhållanden utan att chefer
vid högskolan kontaktas. Högskolan Dalarna har uppgett att deras policy inte strider mot
gällande lagstiftning eller på något annat sätt avser att frånta studenter och medarbetare
deras rättigheter.
Enligt TF och YGL tillförsäkras alla en rätt att till massmedia meddela uppgifter och
upplysningar i vilket ämne som helst, dock med några i grundlagen angivna undantag.
Denna meddelarfrihet omfattar även rätten att uppträda anonymt vid kontakt med
massmedier. Rätten till anonymitet skyddas bl.a. av det s.k. efterforskningsförbudet som
innebär att det allmänna inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för
publicering och för anställda i staten och kommunerna finns det även förbud för
arbetsgivaren att efterforska vem som har lämnat uppgifter till t.ex. en tidning. När man
läser policyn i sin helhet kan enligt UKÄ:s uppfattning den citerade formuleringen från
högskolans policy inte anses strida mot bestämmelserna om meddelarfrihet och
anonymitetsskydd.
N N och X X har vidare anfört att högskolans policy inte endast tar sikte på yttranden
som kommunikationsansvariga gör i tjänsten utan försöker reglera all kommunikation
som sker på högskolan. Som framhålls i de ovan återgivna besluten från JK och JO står
det fritt för en myndighet och dess befattningshavare att ge personal råd i mediefrågor.
Av de råd och rutiner som högskolan anger bör det enligt JK framgå att de endast gäller
för medarbetare i deras funktion inom högskolan, och således inte på något sätt påverkar
medarbetarnas grundlagsskyddade meddelarfrihet (se JK:s beslut den 22 april 2013, dnr
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2733-13-30). Universitetskanslersämbetet konstaterar att det av JK:s uttalande alltså
framgår att en kommunikationspolicy kan avse samtliga medarbetare i deras funktion
inom en högskola. Ämbetet anser därför att det inte finns skäl att kritisera universitetets
policy med anledning av det som N N och X X har anfört i denna fråga.
N N och X X menar att högskolans policy inte upplyser om de lagar och förordningar
som reglerar kommunikation i offentlig sektor, med undantag för offentlighetsprincipen.
JO har rekommenderat att myndigheter i samband med information, instruktion och
utbildning i mediefrågor regelmässigt omnämner offentlighetsprincipens och
meddelarfrihetens roll i sammanhanget. Erfarenheten visar att även vällovliga initiativ
annars lätt uppfattas som försök att begränsa insyn och yttrandefrihet (se JO:s beslut den
16 september 2009, dnr 1843-2009). Högskolan Dalarna har i sin kommunikationspolicy
redogjort för offentlighetsprincipen men nämner inte meddelarfriheten. Mot bakgrund av
JO:s ställningstaganden anser Universitetskanslersämbetet att det för att minimera risken
för missförstånd kan vara önskvärt att i ett policydokument om kommunikation även
redogöra för meddelarfriheten.
Vad N N och X X har anfört i övrigt ger inte anledning till något uttalande av
Universitetskanslersämbetet.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Anna Sandström.

Christian Sjöstrand
Anna Sandström
Kopia till:
NN
XX
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Avdelning

Juridiska avdelningen

Högskolan i Halmstad
Rektor

Handläggare

Anna Sandström
08-563 085 32
anna.sandstrom@uka.se

Anmälan mot Högskolan i Halmstad om högskolans
kommunikationspolicy
Anmälan
N N och X X har i en anmälan till Universitetskanslersämbetet anfört att det finns brister
i Högskolan i Halmstads kommunikationspolicy. De har anfört bl.a. följande.
Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad
yttrandefrihet, vilket definieras som ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Enligt 1 kap. 1 §
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) får yttrandefriheten bara begränsas genom lag. Vidare
framgår det av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) rätten att meddela uppgifter och
underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande, utom i de fall där också sådana
inskränkningar är föreskrivna i lag.
I UNESCO:s Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching
Personnel som Sverige har förbundit sig att sträva efter att implementera anges att ”all
higher education teaching personnel should enjoy freedom of thought, conscience,
religion, expression, assembly and association as well as the right to liberty and security
of the person and liberty of movement” (VI A:25). Enligt Europarådets dokument
Academic freedom and university autonomy omfattar den akademiska friheten ”freedom
of expression and of action, freedom of disseminating information, as well as freedom of
unrestricted inquiry in the pursuit and distribution of knowledge and truth” (art. 4.1).
I ett beslut av Justitiekanslern (JK) den 22 april 2013, dnr 2377-13-30, framhålls vikten
av att kommunikationsdokument utformas med stor noggrannhet så att de inte kan ge
intryck av att arbetsgivaren på något sätt vill kontrollera eller inskränka den enskilde
medarbetarens grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin egen uppfattning.
Mot bakgrund av JK:s beslut hemställer de att Universitetskanslersämbetet utreder om
Högskolan i Halmstads kommunikationsplan är förenlig med svensk grundlag och
internationella överenskommelser och utreder behovet av nationella riktlinjer för hur
högskolors kommunikationsdokument bör utformas.
I Högskolan i Halmstads kommunikationspolicy anges att ”Medarbetare och studenter
ska ses som representanter för Högskolan i Halmstad”. ”Enskilda individer har enligt den
grundlagsstiftande meddelandefriheten rättighet att uttala sig.” Av den första meningen
följer att medarbetare och studenter inte kan yttra sig som enskilda individer och
medborgare utan bara som representanter för högskolan. De är därmed undantagna från
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den princip om meddelarfrihet som uttrycks i den andra meningen. Policyn är klart
grundlagsstridig.
N N och X X har bifogat dokumentet Kommunikationspolicy, beslutad av rektor den 10
mars 2008, dnr 10-2008-458.

Utredning
Universitetskanslersämbetet har anmodat Högskolan i Halmstad att yttra sig över
anmälan. Högskolan har anfört bl.a. följande.
Högskolan är väl medveten om vikten av att respektera och värna dessa individuella
friheter. Högskolan anser inte att den ännu gällande kommunikationspolicyn kränker
dessa. De av anmälarna citerade meningarna är ryckta ur sitt sammanhang. Läser man
kommunikationspolicyn i sin helhet framgår det att ”Kommunikationspolicyn anger
Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation”, dvs. hur
organisationen eller myndigheten Högskolan i Halmstad kommunicerar. Inte hur enskilda
medarbetare kommuniceras som privatpersoner. Den första citerade meningen i anmälan
finns under rubriken 2 Grundläggande principer i policyn och anger att medarbetare och
studenter ska ses som representanter för högskolan i sammanhang där myndigheten
kommunicerar. Detta motsäger inte att de kan yttra sig som enskilda medborgare, utan
slår fast att när organisationen Högskolan i Halmstad kommunicerar så ska högskolan
låta medarbetare och studenter spela en viktig roll i kommunikationen (och till exempel
inte bara chefer). Andra principer som nämns i sammanhanget gäller på samma vis t.ex.
mångfald och genus, dialog etc.
Den andra citerade meningen i anmälan återfinns under rubriken 7 Högskolans
talesperson i externa medier och ska ses som ett extra betonande av det faktum att trots
att högskolan i olika frågor utser personer att uttala sig för högskolan, så har den enskilde
individen ändå alltid en grundlagsstiftad rätt att uttala sig. En särskild betoning av att
denna frihet alltid gäller. Var och en har inte rättighet att uttala sig för Högskolan i
Halmstad, men var och en har självklart sin individuella frihet att yttra sig som
medborgare.
Högskolan i Halmstad har de senaste åren utrett frågan om kommunikationen vid
lärosätet. Ur den interna rapporten Kommunikation vid Högskolan i Halmstad – En
översyn av Högskolan i Halmstads samlade kommunikationsfunktion och förslag till ny
organisation (dnr L2013/115, daterad den 3 september 2014) framgår att
”Styrdokumenten för kommunikationen vid lärosätet är i de flesta fall daterade till 2008
och är i mycket redan överspelade. En del i denna översyn har varit att ta fram
rollbeskrivningar för medarbetare vid kommunikationsavdelningen i den föreslagna
organisationen. En prioriterad uppgift för den nya avdelningen är att i nära samverkan
med lärosätesledningen ta fram en ny kommunikationsstrategi för lärosätet. Denna
strategi ska på ett övergripande sätt beskriva varumärke, huvudbudskap, prioriterade
kanaler samt strategiska prioriteringar inom kommunikation.”
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Högskolan har under 2015 startat ett arbete med att ta fram en ny kommunikationsstrategi
eftersom den gällande policyn från 2008 inte på alla sätt överensstämmer med dagens
förhållningssätt och arbete.
Högskolan är väl medveten om vikten av att formulera ett sådant styrdokument med
omsorg, utan att kränka de individuella friheterna och kommer att beakta JK:s beslut
angående anmälan mot Högskolan i Gävle, liksom de med intresse kommer att följa
denna anmälan för att beakta eventuella uttalanden eller beslut.

Anmälarnas synpunkter
N N och X X har beretts tillfälle att yttra sig över högskolans yttrande och har inkommit
med bl.a. följande synpunkter.
JK har uttalat att en kommunikationspolicy måste ta sikte på högskolans officiella
kommunikation, dvs. den som görs av särskilda utsedda kommunikationsansvariga. Den
får inte reglera övriga medarbetares, t.ex. lärares och forskares, yttranden som
medborgare. JK har i ett beslut bedömt saken utifrån vad som ska gälla myndigheter i
största allmänhet. Tilläggas kan att högskolorna såsom institutioner för högre utbildning
även omfattas av den akademiska friheten. Denna regleras av en rad olika
överenskommelser på europeisk och internationell nivå, varav en av de viktigare är
UNESCO:s Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching
Personnel (1997). Denna rekommendation, som Sverige har förbundit sig att göra allt för
att följa, föreskriver en långtgående yttrandefrihet för akademiker. Europadomstolen har
vidare uttalat sig om vad som ingår i den akademiska friheten. I rättsfallet Surguc vs.
Turkey anges att ”In this connection, the Court underlines the importance of academic
freedom, which comprises the academics´freedom to express freely their opinion about
the institution or system in which they work and freedom to distribute knowledge and
truth without restriction.”
Kravet på en högskolas kommunikationspolicy bör alltså om möjligt vara ännu högre än
kravet på en myndighets kommunikationspolicy generellt.
Högskolan bestrider att den kritiserade policyn är grundlagsstridig. De anmärkte särskilt
på skrivningen i policyn om att medarbetare och studenter ska ses som representanter för
högskolan. Skrivningen kan uppfattas som att medarbetare och studenter ses som
högskolerepresentanter och inte som medborgare med medborgliga rättigheter.
Högskolan menare att skrivningen i sitt sammanhang inte har denna effekt. De håller inte
med. Oavsett detta är det uppenbart att skrivningen gör att JK:s krav på att en policy ska
ta sikte på officiell kommunikation av särskilda ansvariga inte är uppfyllt. I alla händelser
meddelar högskolan att man, oavsett anmälan, beslutat att revidera policyn och att man
avser att beakta UKÄ:s beslut i denna process. De välkomnar detta beslut men menar att
den nuvarande policyn likväl bör skyndsamt ogiltigförklaras.
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Universitetskanslersämbetets bedömning
Universitetskanslersämbetet har till uppgift att utöva tillsyn över universitet och
högskolor. Ett syfte med tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom
att kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller
för verksamheten. Universitetskanslersämbetet kan inte ändra eller överpröva ett
universitets beslut. Universitetskanslersämbetet kan inte ändra eller överpröva ett
universitets eller en högskolas beslut. Ämbetet utreder inte heller frågor som hör till
andra myndigheters ansvarsområde.
N N och X X har begärt att Universitetskanslersämbetet utreder behovet av nationella
riktlinjer om hur högskolornas kommunikationsdokument bör utformas. Enligt 6 §
förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern (JK) ska JK vaka över
tryckfriheten och yttrandefriheten enligt TF och YGL. Eftersom frågor om
yttrandefriheten i första hand ska bevakas av JK väljer ämbetet att inte utreda om det
föreligger ett sådant behov.
N N och X X har hänvisat till rekommendationer av UNESCO och Europarådet.
Universitetskanslersämbetet uttalar sig dock endast utifrån de svenska grundlagarna.

Bestämmelser
I ärendet aktualiseras den grundlagsskyddade yttrandefrihet som varje medborgare är
tillförsäkrad gentemot det allmänna. Rätten till yttrandefrihet följer av 2 kap. 1 §
regeringsformen (RF), 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (TF) och 1 kap.
1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Enligt RF är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad en frihet att i tal, skrift
eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och
känslor. Enligt 2 kap. 12 § RF får yttrandefriheten begränsas genom lag.
Genom TF och YGL ges yttrandefriheten ett särskilt skydd. Den s.k. meddelarfriheten
innebär enligt 1 kap. 1 § tredje stycket TF att det står var och en fritt att, då annat inte
särskilt anges i förordningen, meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som
helst för offentliggörande i tryckt skrift. En motsvarande bestämmelse för möjligheten att
lämna uppgift till bl.a. radio och TV återfinns i 1 kap. 2 § YGL. För att förverkliga syftet
med meddelarfrihet finns det i 3 kap. TF regler om anonymitetsskydd och
efterforskningsförbud.

Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden
Det står en myndighet och dess befattningshavare fritt att ge personal råd i mediefrågor.
Att det kan finnas behov av sådana råd, vilka bl.a. kan lämnas genom interna
instruktioner eller utbildningar, ter sig naturligt mot bakgrund av att medierna har blivit
den naturliga kommunikationskanalen mellan myndigheter och medborgare samt med
hänsyn till att myndigheter har en skyldighet att på ett professionellt sätt föra ut korrekt
och relevant information. Stöd i form av instruktioner och utbildning kan även underlätta
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för den enskilde medarbetaren att svara på frågor från journalister, en uppgift som ofta
kan upplevas som svår och avskräckande. När råd om mediekontakter ges bör det dock
klart framgå att det inte handlar om något försök att påverka de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter (se JK:s beslut den 22 april 2013,
dnr 2733-13-30 och Justitieombudsmannens, JO, beslut den 16 september 2009, dnr
1843-2009).
En myndighet som sådan har inte meddelarfrihet men däremot en offentligt anställd om
denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten. En offentliganställd har alltså
normalt meddelarfrihet vid kontakter med medierna. När det tydligt framgår att en
tjänsteman uttalar sig på myndighetens vägnar faller uppgiftslämnande emellertid utanför
det område som täcks av meddelarfrihet (se t.ex. JK:s beslut den 16 juli 2008, dnr 292708-31). Regleringen i TF och YGL ger alltså inte offentliganställda någon obetingad rätt
att till media uttala sig på en myndighets vägnar.
Högskolan i Halmstads kommunikationspolicy
I högskolans kommunikationspolicy anges det under rubriken 2 Grundläggande
principer bl.a. att medarbetare och studenter ska ses som representanter för Högskolan i
Halmstad och under rubriken 7 Högskolans talesperson i externa medier bl.a. att enskilda
individer har enligt den grundlagsstiftande meddelandefriheten rättighet att uttala sig.
N N och X X har gjort gällande att detta innebär att medarbetare och studenter inte kan
yttra sig som enskilda individer och medborgare utan bara som representanter för
högskolan och att de därmed undantagna från den princip om meddelarfrihet som
uttrycks i den andra meningen. De anser att kommunikationspolicyn strider mot
grundlagen. Högskolan anser inte att kommunikationspolicyn kränker några rättigheter
och att de av anmälarna citerade meningarna är ryckta ur sitt sammanhang. Högskolan
menar att läser man kommunikationspolicyn i sin helhet framgår det att i den anges
Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation, dvs. hur
högskolan kommunicera och inte hur enskilda medarbetare kommunicerar som
privatpersoner. Den första citerade meningen anger att medarbetare och studenter ska ses
som representanter för högskolan i sammanhang där myndigheten kommunicerar. Detta
motsäger inte att de kan yttra sig som enskilda medborgare, utan slår fast att när
högskolan kommunicerar så ska högskolan låta medarbetare och studenter spela en viktig
roll i kommunikationen. Den andra citerade meningen i anmälan ska ses som ett extra
betonande av det faktum att trots att högskolan i olika frågor utser personer att uttala sig
för högskolan, så har den enskilde individen ändå alltid en grundlagsstiftad rätt att uttala
sig. Var och en har inte rättighet att uttala sig för högskolan men var och en har självklart
sin individuella frihet att yttra sig som medborgare.
Enligt ämbetets uppfattning kan inte de formuleringar som N N och X X har återgett från
högskolans policy anses strida mot yttrandefriheten eller andra bestämmelser i
grundlagen. Ämbetet konstaterar dock att det i högskolans kommunikationspolicy anges
att medarbetare och studenter ska ses som representanter för Högskolan i Halmstad. Som
framhålls i de ovan återgivna besluten från JK och JO står det fritt för en myndighet och
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dess befattningshavare att ge personal råd i mediefrågor. När sådana råd ges bör det dock
klart framgå att det inte handlar om något försök att påverka de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter. JK har uttalat att det vore önskvärt
att en kommunikationspolicy utformades på ett sådant sätt att det framgår att de råd och
rutiner som högskolan anger endast gäller för medarbetare i deras funktion inom
högskolan, och således inte på något sätt påverkar medarbetarnas grundlagsskyddade
meddelarfrihet (se JK:s beslut den 22 april 2013, dnr 2733-13-30). Mot denna bakgrund
anser ämbetet att det är önskvärt att det i högskolans policy tydligt anges att de råd och
rutiner som högskolan ger endast gäller för medarbetare i deras funktion inom högskolan.
Vad N N och X X har anfört i övrigt ger inte anledning till något uttalande av
Universitetskanslersämbetet.
Sammanfattningsvis anser Universitetskanslersämbetet att det inte har framkommit skäl
att kritisera Högskolan i Halmstads kommunikationspolicy. Ämbetet vill dock
understryka vikten av att denna typ av policydokument utformas med stor noggrannhet
och ämbetet utgår från att högskolan beaktar det som Universitetskanslersämbetet har
anfört i detta beslut.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Anna Sandström.

Christian Sjöstrand
Anna Sandström
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Avdelning

Juridiska avdelningen

Mittuniversitetet
Rektor
851 70 Sundsvall

Handläggare

Caroline Cruz
08-563 087 23
caroline.cruz@uka.se

Anmälan mot Mittuniversitetet om universitetets
kommunikationspolicy
Anmälan
NN och XX har anmält tio universitet och högskolor till Universitetskanslersämbetet
(UKÄ), däribland Mittuniversitetet. Anmälan gäller myndigheternas
kommunikationsdokument som de anser innehåller allvarliga brister vad gäller den
enskildes yttrande- och meddelarfrihet. De har anfört att det i många fall föreligger
oklarhet om kommunikationsdokumentet avser att reglera högskolans officiella
kommunikation, exempelvis information lämnad av chefer och kommunikationsansvariga
till allmänheten eller om dokumenten även reglerar samtliga anställdas kommunikation,
vilket innebär ett brott mot yttrande- och meddelarfriheten.
NN och XX har hänvisat till ett beslut av Justitiekanslern (JK) som gäller Högskolan i
Gävles kommunikationspolicy. Anmälarna har också hänvisat till två rekommendationer:
Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel av
UNESCO och Academic freedom and university autonomy av Europarådet.
NN och XX har mot bakgrund av JK:s beslut hemställt att UKÄ utreder om bl.a.
Mittuniversitetets kommunikationspolicy är förenlig med svensk grundlag och
internationella överenskommelser samt utreder behovet av nationella riktlinjer för hur
högskolors kommunikationsdokument bör utformas.
De har anfört bl.a. följande om Mittuniversitetets policy.
I Mittuniversitetets policy anges att all kommunikation, såväl intern samt extern, ska
genomsyras av varumärket Mittuniversitetet och att syftet med
varumärkeskommunikationen är att den ska bidra till att skapa en tydlig bild som också
särskiljer Mittuniversitetet från andra lärosäten. Den ska även skapa positiva attityder till
samt öka intresset för Mittuniversitetet på lång sikt bland potentiella studenter, framtida
medarbetare och forskningsfinansiärer. Vidare anges att all kommunikation ska spegla
Mittuniversitetets kärnvärden, det vill säga det som särskiljer Mittuniversitetet från andra
lärosäten: närhet, nytta och nyfikenhet. Dessa krav måste ses som krav på innehållet i
kommunikationen och är därmed inte förenliga med yttrandefriheten.
Av kommunikationspolicyn framgår också att all kommunikation ska vara ”korrekt, sann,
nyanserad och saklig”. Det tycks följa att forskningsresultat får kommuniceras endast om
de slutsatser som dras är sanna. Det är en orimlig regel inom vetenskapen där sanningen
ofta är omdebatterad. Regeln strider mot den grundlagsstadgade yttrandefriheten enligt
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vilken även osanna, onyanserade och osakliga påståenden får yttras såvida de inte av
andra skäl är olagliga.
En annan uppseendeväckande skrivning är följande: ”[d]et får inte förekomma material
som är kränkande/stötande eller strider mot rådande lagstiftning”. Mittuniversitetet
förbjuder alltså yttranden som ledningen uppfattar som kränkande/stötande även om de
inte strider mot rådande lagstiftning. Det är uppenbart grundlagsvidrigt.
NN och XX har bifogat Mittuniversitetets dokument Policy för kommunikation, beslutad
den 20 februari 2014.

Utredning
UKÄ har uppmanat Mittuniversitetet att yttra sig över anmälan och begärt att få
universitetets aktuella kommunikationsdokument.
Mittuniversitetets yttrande
Universitetet har i sitt yttrande till UKÄ förklarat att vad som framförts i anmälan inte
längre är aktuellt då den kommunikationspolicy anmälan avser ersatts av en ny.
Universitetet har vidare anfört bl.a. följande. Policyn har renodlats och förenklats. Avsnitt
som handlar om kommunikationsstrategi och kanaler har tagits bort. Det är tydligt vilken
typ av kommunikation som ska regleras i policyn. Ansvaret för kommunikationen har
beskrivits på ett enklare sätt. Medarbetarnas yttrande- och meddelarfrihet har tydliggjorts
och skrivningar som skapade osäkerhet kring detta har tagits bort. Den nya policyn ger
grundläggande principer för kommunikationen samt redogör för allas
kommunikationsansvar och hur universitetet hanterar medierelaterad kommunikation.
Mittuniversitetet har också utarbetat en kommunikationshandbok till stöd i
kommunikationsfrågor för de medarbetar som så önskar.
Mittuniversitetet har bifogat den senaste kommunikationspolicyn beslutad av rektorn den
18 augusti 2015 samt kommunikationshandboken.
Anmälarnas synpunkter
NN och XX har lämnat synpunkter på universitetets yttrande. De har sammantaget funnit
att det visserligen finns vissa brister som borde ha åtgärdats men att den nya policyn ändå har
sådana kvaliteter att den kan godkännas.

Universitetskanslersämbetets bedömning
UKÄ har till uppgift att utöva tillsyn över universitet och högskolor. Ett syfte med
tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom att kontrollera att
universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller för deras
verksamhet. UKÄ kan dock inte ändra eller överpröva universitets och högskolors beslut.
UKÄ utreder inte heller frågor som hör till andra myndigheters ansvarsområde.
NN och XX har begärt att UKÄ utreder behovet av nationella riktlinjer för hur
högskolors kommunikationsdokument bör utformas. Enligt 6 § förordningen (1975:1345)
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med instruktion för Justitiekanslern ska Justitiekanslern vaka över tryckfriheten och
yttrandefriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom frågor om yttrandefriheten i första hand ska bevakas
av JK väljer UKÄ att inte utreda om det föreligger ett sådant behov.
NN och XX har hänvisat till rekommendationer av UNESCO och Europarådet. UKÄ
uttalar sig dock endast utifrån de svenska grundlagarna.
I det JK-beslut som hänvisas till i anmälan framhålls vikten av att
kommunikationsdokument utformas med stor noggrannhet så att de inte kan ge intryck av
att arbetsgivaren på något sätt vill kontrollera eller inskränka den enskilde medarbetarens
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sin egen uppfattning. (JK:s beslut den 22 april
2013, dnr 2377-13-30).
UKÄ konstaterar att Mittuniversitetet i sitt senaste policydokument har förtydligat
medarbetarnas yttrande- och meddelarfrihet. Av policyn framgår att den omfattar
kommunikationen utifrån medarbetarnas funktionella ansvar i organisationen som
företrädare för Mittuniversitetet. Dessutom anges att de rättigheter som regleras i
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är överordnade policyn. UKÄ
anser sammanfattningsvis att det inte finns skäl att kritisera Mittuniversitetets
kommunikationspolicy.
Med detta besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Caroline Cruz.

Christian Sjöstrand
Caroline Cruz

Kopia till:
NN
XX
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Avdelning

Juridiska avdelningen

Sveriges lantbruksuniversitet
Rektor
750 07 UPPSALA

Handläggare

Caroline Cruz
08-563 087 23
caroline.cruz@uka.se

Anmälan mot Sveriges lantbruksuniversitet om
universitetets kommunikationspolicy
Anmälan
NN och XX har anmält tio universitet och högskolor till Universitetskanslersämbetet
(UKÄ), däribland Sveriges lantbruksuniversitet. Anmälan gäller myndigheternas
kommunikationsdokument som de anser innehåller allvarliga brister vad gäller den
enskildes yttrande- och meddelarfrihet. De har anfört att det i många fall föreligger
oklarhet om kommunikationsdokumentet avser att reglera högskolans officiella
kommunikation, exempelvis information lämnad av chefer och kommunikationsansvariga
till allmänheten eller om dokumenten även reglerar samtliga anställdas kommunikation,
vilket innebär ett brott mot yttrande- och meddelarfriheten.
NN och XX har hänvisat till ett beslut av Justitiekanslern (JK) som gäller Högskolan i
Gävles kommunikationspolicy. Anmälarna har också hänvisat till två rekommendationer:
Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel av
UNESCO och Academic freedom and university autonomy av Europarådet.
NN och XX har mot bakgrund av JK:s beslut hemställt att UKÄ utreder om bl.a. Sveriges
lantbruksuniversitets kommunikationspolicy är förenlig med svensk grundlag och
internationella överenskommelser samt utreder behovet av nationella riktlinjer för hur
högskolors kommunikationsdokument bör utformas.
De har anfört bl.a. följande om Sveriges lantbruksuniversitets policy.
I Sveriges lantbruksuniversitets policy anges att ”Varje medarbetare och student har ett
ansvar att söka information (som krävs för arbetet) och att kommunicera med kollegor och
chefer om förhållanden som har betydelse för verksamheten.” Det senare strider mot
meddelarfriheten/anonymitetsskyddet. En anställd har t.ex. rätt att berätta om
missförhållanden som har betydelse för verksamheten utan att kommunicera med kollegor
och chefer. Liknande kritik kan riktas mot följande skrivning: ”Externa
kommunikationsinsatser ska i så stor utsträckning som möjligt föregås av intern
kommunikation.” En annan intressant formulering är följande: ”SLU ska i sammanhanget
uppfattas som ett nyskapande, professionellt och forskningsintensivt universitet med
högkvalitativ utbildning och miljöanalys.”
Det är problematiskt att kräva att ett universitet ska uppfattas på ett visst sätt. Det kan lätt
uppfattas som en inskränkning av yttrandefriheten. Vad händer om en lärare går ut med kritik
av utbildningen eller "miljöanalysen", dvs. påstår att den inte är "högkvalitativ"? Är det
förbjudet?
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Lagar och förordningar som reglerar kommunikation omnämns på slutet men de sägs inte
uttryckligen vara överordnade reglerna i policyn, som därmed skapar onödig osäkerhet kring
framför allt meddelar- och yttrandefriheten. Policyn hade varit mindre problematisk om den
enbart tagit sikte på yttranden som kommunikationsansvariga gör i sin funktion.

NN och XX har bifogat ett förslag till kommunikationspolicy för Sveriges
lantbruksuniversitet, dnr SLU ua 19-324/10.

Utredning
UKÄ har uppmanat Sveriges lantbruksuniversitet att yttra sig över anmälan och begärt att
få universitetets aktuella kommunikationsdokument.
Sveriges lantbruksuniversitets yttrande
Sveriges lantbruksuniversitet har i sitt yttrande till UKÄ har anfört i huvudsak följande.
Sveriges lantbruksuniversitets avsikt med sin kommunikationspolicy är att den ska vara
ett stöd vid universitetets interna och externa verksamhetskommunikation. Syftet är att
stärka och utveckla universitetets uppdrag och universitetets strävan att nå uppsatta mål
och visionen att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Policyn
varken kan eller har för avsikt att i något avseende ta över bindande föreskrifter. Policyn
har inte heller för avsikt att i något avseende styra över medarbetarnas
yttrande- och meddelarfrihet. Den ger dock viktigt intern information om hur
universitetets ledning ser på verksamhetkommunikation, det vill säga hur den officiella
kommunikationen ska ske. Universitetet ser inte att det finns några legala brister i den nu
gällande kommunikationspolicyn. De framförda synpunkterna tas dock i beaktande i den
mening att det är viktigt att kommunikationspolicyn är formulerad på ett sätt som inte ger
utrymme för missförstånd. Universitetet kommer därför att ta med sig synpunkterna på
formuleringarna i samband med nästa översyn av kommunikationspolicyn.
Sveriges lantbruksuniversitet har bifogat dokumentet Kommunikationspolicy för SLU,
beslutad av rektorn den 16 juni 2014.
Anmälarnas synpunkter
NN och XX har lämnat synpunkter på högskolans yttrande. De har anfört bl.a. följande.
Sveriges lantbruksuniversitet bestrider att det skulle finnas rättsliga brister i den kritiserade
policyn. Man medger dock att de nuvarande formuleringarna kan skapa osäkerhet kring vad
policyn reglerar. Universitetets svar tillför inget i sak varför kritiken kvarstår. Den nuvarande
policyn bör inte tillåtas ligga kvar utan den bör skyndsamt ogiltigförklaras.

Universitetskanslersämbetets bedömning
UKÄ har till uppgift att utöva tillsyn över universitet och högskolor. Ett syfte med
tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom att kontrollera att
universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller för deras
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verksamhet. UKÄ kan dock inte ändra eller överpröva universitets och högskolors beslut.
UKÄ utreder inte heller frågor som hör till andra myndigheters ansvarsområde.
Anmälarna har begärt att UKÄ utreder behovet av nationella riktlinjer för hur högskolors
kommunikationsdokument bör utformas. Enligt 6 § förordningen (1975:1345) med
instruktion för Justitiekanslern ska Justitiekanslern vaka över tryckfriheten och
yttrandefriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom frågor om yttrandefriheten i första hand ska bevakas
av JK väljer UKÄ att inte utreda om det föreligger ett sådant behov.
NN och XX har hänvisat till rekommendationer av UNESCO och Europarådet. UKÄ
uttalar sig dock endast utifrån de svenska grundlagarna.

Bestämmelser
I ärendet aktualiseras den grundlagsskyddade yttrandefrihet som varje medborgare är
tillförsäkrad gentemot det allmänna. Rätten till yttrandefrihet följer av 2 kap. 1 §
regeringsformen (RF), 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (TF) och 1 kap.
1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Enligt RF är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad en frihet att i tal, skrift
eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och
känslor. Enligt 2 kap. 12 § RF får yttrandefriheten begränsas genom lag.
Genom TF och YGL ges yttrandefriheten ett särskilt skydd. Den så kallade
meddelarfriheten innebär enligt 1 kap. 1 § tredje stycket TF att det står var och en fritt att,
då annat inte särskilt anges i förordningen, meddela uppgifter och underrättelser i vilket
ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift. En motsvarande bestämmelse för
möjligheten att lämna uppgift till bl.a. radio och TV återfinns i 1 kap. 2 § YGL.
För att förverkliga syftet med meddelarfrihet finns det i 3 kap. 3 § första stycket TF regler
om anonymitetsskydd och i 3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § första stycket 3 YGL regler om
efterforskningsförbud.

Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden
Det står en myndighet och dess befattningshavare fritt att ge personal råd i mediefrågor.
Att det kan finnas behov av sådana råd, vilka bl.a. kan lämnas genom interna
instruktioner eller utbildningar, ter sig naturligt mot bakgrund av att medierna har blivit
den naturliga kommunikationskanalen mellan myndigheter och medborgare samt med
hänsyn till att myndigheter har en skyldighet att på ett professionellt sätt föra ut korrekt
och relevant information. Stöd i form av instruktioner och utbildning kan även underlätta
för den enskilde medarbetaren att svara på frågor från journalister, en uppgift som ofta
kan upplevas som svår och avskräckande. När råd om mediekontakter ges bör det dock
klart framgå att det inte handlar om något försök att påverka de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter (se JK:s beslut den 22 april 2013,
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dnr 2733-13-30 och Justitieombudsmannens, JO, beslut den 16 september 2009, dnr
1843-2009).
En myndighet som sådan har inte meddelarfrihet men däremot en offentligt anställd om
denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten. En offentliganställd har alltså
normalt meddelarfrihet vid kontakter med medierna. När det tydligt framgår att en
tjänsteman uttalar sig på myndighetens vägnar faller uppgiftslämnande emellertid utanför
det område som täcks av meddelarfrihet (se t.ex. JK:s beslut den 16 juli 2008, dnr 292708-31). Regleringen i TF och YGL ger alltså inte offentliganställda någon obetingad rätt
att till media uttala sig på en myndighets vägnar.
Universitetets kommunikationspolicy
I universitetets kommunikationspolicy anges i inledningen att externa
kommunikationsinsatser i så stor utsträckning som möjligt ska föregås av intern
kommunikation. Vidare anges under rubriken Ansvarsförhållanden att varje medarbetare
och student har ett ansvar att söka information (som krävs för arbetet) och att
kommunicera med kollegor och chefer om förhållanden som har betydelse för
verksamheten. NN och XX har anfört att skrivningarna strider mot meddelarfriheten och
rätten till anonymitet då anställda har rätt att berätta om missförhållanden som har betydelse
för verksamheten utan att kommunicera med kollegor och chefer. Sveriges
lantbruksuniversitet har anfört att det inte finns några legala brister i den nu gällande
kommunikationspolicyn och att man med policyn inte haft för avsikt att styra över
medarbetarnas yttrande- och meddelarfrihet. Universitetet har dessutom förklarat att man
kommer att se över formuleringarna vid nästa översyn av kommunikationspolicyn. Man
avser att beakta anmälarnas synpunkter med hänvisning till att det är viktigt att
kommunikationspolicyn är formulerad på ett sätt som inte ger utrymme för missförstånd.
Enligt TF och YGL tillförsäkras alla en rätt att till massmedia meddela uppgifter och
upplysningar i vilket ämne som helst, dock med några i grundlagen angivna undantag.
Denna meddelarfrihet omfattar även rätten att uppträda anonymt vid kontakt med
massmedier. Rätten till anonymitet skyddas bl.a. av det s.k. efterforskningsförbudet som
innebär att det allmänna inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för
publicering och för anställda i staten och kommunerna finns det även förbud för
arbetsgivaren att efterforska vem som har lämnat uppgifter till t.ex. en tidning.
När man läser policyn i sin helhet kan enligt UKÄ:s uppfattning de av anmälarna citerade
formuleringarna från universitetets policy inte anses strida mot bestämmelserna om
meddelarfrihet och anonymitetsskydd.
NN och XX har vidare anfört att universitetets policy hade varit mindre problematisk om
den enbart tagit sikte på yttranden som kommunikationsansvariga gör i sin funktion. Som
framhålls i de ovan återgivna besluten från JK och JO står det fritt för en myndighet och
dess befattningshavare att ge personal råd i mediefrågor. Av de råd och rutiner som
högskolan anger bör det enligt JK framgå att de endast gäller för medarbetare i deras
funktion inom högskolan, och således inte på något sätt påverkar medarbetarnas
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grundlagsskyddade meddelarfrihet (se JK:s beslut den 22 april 2013, dnr 2733-13-30).
UKÄ konstaterar att det av JK:s uttalande alltså framgår att en kommunikationspolicy
kan avse samtliga medarbetare i deras funktion inom högskolan. UKÄ anser därför att det
inte finns skäl att kritisera universitetets policy med anledning av det som NN och XX
anfört i denna fråga.
Vad NN och XX har anfört i övrigt ger inte anledning till något uttalande av UKÄ.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Caroline Cruz.

Christian Sjöstrand
Caroline Cruz

Kopia till:
NN
XX
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Avdelning

Juridiska avdelningen

Södertörns högskola
Rektor
141 89 Huddinge

Handläggare

Caroline Cruz
08-563 087 23
caroline.cruz@uka.se

Anmälan mot Södertörns högskola om högskolans
kommunikationspolicy
Anmälan
NN och XX har anmält tio universitet och högskolor till Universitetskanslersämbetet
(UKÄ), däribland Södertörns högskola. Anmälan gäller myndigheternas
kommunikationsdokument som de anser innehåller allvarliga brister vad gäller den
enskildes yttrande- och meddelarfrihet. De har anfört att det i många fall föreligger
oklarhet om kommunikationsdokumentet avser att reglera högskolans officiella
kommunikation, exempelvis information lämnad av chefer och kommunikationsansvariga
till allmänheten eller om dokumenten även reglerar samtliga anställdas kommunikation,
vilket innebär ett brott mot yttrande- och meddelarfriheten.
NN och XX har hänvisat till ett beslut av Justitiekanslern (JK) som gäller Högskolan i
Gävles kommunikationspolicy. Anmälarna har också hänvisat till två rekommendationer:
Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel av
UNESCO och Academic freedom and university autonomy av Europarådet.
NN och XX har mot bakgrund av JK:s beslut hemställt att UKÄ utreder om bl.a.
Södertörns högskolas kommunikationspolicy är förenlig med svensk grundlag och
internationella överenskommelser samt utreder behovet av nationella riktlinjer för hur
högskolors kommunikationsdokument bör utformas.
De har anfört bl.a. följande om Södertörns högskolas policy.
Södertörns högskolas policy innehåller en hel del tal om öppenhet och transparens som är
viktiga akademiska värden. Detta blandas dock med tankar om ambassadörskap. Så sägs
t.ex. att ”medarbetare fungerar som högskolans ambassadörer i det omgivande
samhället”, snarare än som kritiska intellektuella med medborgerliga rättigheter. Som
ambassadörer måste medarbetarna kommunicera vissa värderingar, inklusive
mångvetenskap, mångkultur och medborgerlig bildning.
Ansvaret för intern kommunikation ligger på varje medarbetare. Kommunikationen,
oavsett om den är intern eller extern, måste vara respektfull och relationsskapande.
Den ska också följa gällande lagar och förordningar samt intressant nog god sed.
Detta kan tolkas så att högskolan förbehåller sig rätten att inskränka yttranden som inte
följer god sed även om inga lagar eller förordningar överträtts. Men den
grundlagsstadgade yttrandefriheten tillåter även yttranden som inte följer god sed. Varje
förbud av denna typ är alltså grundlagsstridigt. Denna typ av problem uppstår därför att
högskolan försöker reglera alla yttranden, inte bara de som görs av
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kommunikationsansvariga i sin funktion. På slutet finns ett kort avsnitt om juridiska
aspekter. De lagar och förordningar som anges sägs dock inte uttryckligen vara
överordnade de övriga delarna av policyn. Policyn ställer lärare och forskare inför svåra
tolkningsproblem och skapar generellt osäkerhet kring grundläggande akademiska
värden.
NN och XX har bifogat dokumentet Kommunikationspolicy för Södertörns högskola,
daterad den 16 januari 2014.

Utredning
Södertörns högskolas yttrande
UKÄ har uppmanat Södertörns högskola att yttra sig över anmälan och begärt att få
högskolans aktuella kommunikationsdokument.
Högskolan har anfört i huvudsak följande.
Södertörns högskolas kommunikationspolicy antogs den 18 februari 2014 av högskolans
styrelse. Högskolan menar att dess kommunikationspolicy är väl utformad. Vid
utformningen av policyn har hänsyn tagits till gällande lagar och den JO-praxis som
etablerats. Högskolan har eftersträvat att vara så tydlig som möjligt med att
dokumentet avser organisationens, dvs. högskolans kommunikation och därmed den
kommunikation som sker i högskolans namn. I policyn har därför särskilt och tydligt
angetts att medarbetarna har rätt att uttrycka sin mening men att det är en annan sak att
uttala sig å myndighetens vägnar: ”Varje medarbetare har rätt att fritt uttrycka sin mening
i olika frågor i enlighet med yttrandefriheten. Den som uttalar sig i Södertörns högskolas
namn har dock ett särskilt ansvar att företräda högskolan.” (Se kommunikationspolicy,
sid 4, under rubriken Ansvar).
I anmälarens exempel dras slutsatser som högskolan anser att det inte finns grund för.
Policyn anger inte att medarbetare ska eller måste vara ambassadörer. Frågan om
ambassadörskap tas upp i kontexten intern kommunikation: ”Intern kommunikation har
även stor betydelse för att nå grupper och individer utanför högskolan där medarbetare
fungerar som högskolans ambassadörer. ”Att prata om att medarbetare fungerar som
ambassadörer är inte detsamma som att uppmana dem att göra det. Det är självklart att
våra medarbetare, precis som anställda på alla andra arbetsplatser förmedlar en bild av
högskolan och ofta kommunicerar om saker som rör arbetet, exempelvis frågan vilka
utbildningar som Södertörns högskola erbjuder. Intern kommunikation är en förutsättning
för att de ska kunna svara.
Det står ingenstans i högskolans policy att medarbetarna måste kommunicera vissa
värderingar. Det står tvärtom tydligt att stycket avser högskolans kommunikation: ”De
värderingar som omsluter högskolans kommunikation inbegriper följande: /.../”
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Att högskolans kommunikation ska följa lagar, regler och god sed ser högskolan som
självklart. Detta stycke följer i nära anslutning till stycket ”Varje medarbetare har rätt att
fritt uttrycka sin mening i olika frågor i enlighet med yttrandefriheten. Den som uttalar
sig i Södertörns högskolas namn har dock ett särskilt ansvar att företräda högskolan.”
Högskolans bedömning är att det inte föreligger någon risk att detta ska tolkas fel.
Skrivningarna tar sikte på den kommunikation som sker på högskolans vägnar, vilket vi
menar är tydligt.
Att lagar och förordningar går före policydokument bedömer högskolan vara allmän
kunskap som våra högt utbildade medarbetare redan känner till. Sammanfattningsvis
anser högskolan att anmälan saknar grund. Lösryckta meningar används och tolkningarna
saknar samband såväl med det sakliga innehållet som med policyn som helhet.
Högskolans policy tar uttryckligen och tydligt sikte på kommunikation som sker å
högskolans vägnar, men uttalar ändå tydligt att medarbetarna har rätt att fritt uttrycka sin
mening i enlighet med yttrandefriheten och meddelarfriheten. Vi anser inte att det
föreligger någon otydlighet i detta eller att formuleringarna skulle vara för kategoriska.
Inte heller ges något intryck av att högskolan vill kontrollera eller inskränka enskilda
medarbetares grundlagsskyddade rättigheter.
Södertörn högskola har bifogat sin kommunikationspolicy från 2014.
Anmälarnas synpunkter
NN och XX har lämnat synpunkter på högskolans yttrande. De har anfört bl.a. följande.

Högskolan bestrider att den kritiserade kommunikationspolicyn skulle vara oförenlig med
yttrandefriheten. Högskolan påstår i sitt svar att det i policyn inte står att medarbetarna
måste kommunicera vissa värderingar. Detta motsägs direkt av skrivningen i policyn om
att ”De värderingar som omsluter högskolans kommunikation inbegriper följande:
Kommunikationen utgår från alla människors lika värde och från högskolans ledord om
mångvetenskap, mångkultur och medborgerlig bildning.” Angående formuleringen om att
kommunikationen ska följa ”god sed” replikerar högskolan: ”Detta stycke följer i nära
anslutning till stycket om att ”Varje medarbetare har rätt att fritt uttrycka sin mening i
olika frågor i enlighet med yttrandefriheten. Den som uttalar sig i Södertörns högskolas
namn har dock ett särskilt ansvar att företräda högskolan.” Men det förra återfinns på sid.
3 och det senare på sid. 4. Då högskolans svar innehåller en rad felaktiga påståenden
kvarstår vår kritik oförändrad. Policyn bör skyndsamt ogiltigförklaras.

Universitetskanslersämbetets bedömning
UKÄ har till uppgift att utöva tillsyn över universitet och högskolor. Ett syfte med
tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom att kontrollera att
universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller för deras
verksamhet. UKÄ kan dock inte ändra eller överpröva universitets och högskolors beslut.
UKÄ utreder inte heller frågor som hör till andra myndigheters ansvarsområde.
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Anmälarna har begärt att UKÄ utreder behovet av nationella riktlinjer för hur högskolors
kommunikationsdokument bör utformas. Enligt 6 § förordningen (1975:1345) med
instruktion för Justitiekanslern ska Justitiekanslern vaka över tryckfriheten och
yttrandefriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom frågor om yttrandefriheten i första hand ska bevakas
av JK väljer UKÄ att inte utreda om det föreligger ett sådant behov.
NN och XX har hänvisat till rekommendationer av UNESCO och Europarådet. UKÄ
uttalar sig dock endast utifrån de svenska grundlagarna.

Bestämmelser
I ärendet aktualiseras den grundlagsskyddade yttrandefrihet som varje medborgare är
tillförsäkrad gentemot det allmänna. Rätten till yttrandefrihet följer av 2 kap. 1 §
regeringsformen (RF), 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (TF) och 1 kap.
1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Enligt RF är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad en frihet att i tal, skrift
eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och
känslor. Enligt 2 kap. 12 § RF får yttrandefriheten begränsas genom lag.
Genom TF och YGL ges yttrandefriheten ett särskilt skydd. Den så kallade
meddelarfriheten innebär enligt 1 kap. 1 § tredje stycket TF att det står var och en fritt att,
då annat inte särskilt anges i förordningen, meddela uppgifter och underrättelser i vilket
ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift. En motsvarande bestämmelse för
möjligheten att lämna uppgift till bl.a. radio och TV återfinns i 1 kap. 2 § YGL.
För att förverkliga syftet med meddelarfrihet finns det i 3 kap. TF regler om
anonymitetsskydd och efterforskningsförbud.

Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden
Det står en myndighet och dess befattningshavare fritt att ge personal råd i mediefrågor.
Att det kan finnas behov av sådana råd, vilka bl.a. kan lämnas genom interna
instruktioner eller utbildningar, ter sig naturligt mot bakgrund av att medierna har blivit
den naturliga kommunikationskanalen mellan myndigheter och medborgare samt med
hänsyn till att myndigheter har en skyldighet att på ett professionellt sätt föra ut korrekt
och relevant information. Stöd i form av instruktioner och utbildning kan även underlätta
för den enskilde medarbetaren att svara på frågor från journalister, en uppgift som ofta
kan upplevas som svår och avskräckande. När råd om mediekontakter ges bör det dock
klart framgå att det inte handlar om något försök att påverka de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter (se JK:s beslut den 22 april 2013,
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dnr 2733-13-30 och Justitieombudsmannens, JO, beslut den 16 september 2009, dnr
1843-2009).
En myndighet som sådan har inte meddelarfrihet men däremot en offentligt anställd om
denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten. En offentliganställd har alltså
normalt meddelarfrihet vid kontakter med medierna. När det tydligt framgår att en
tjänsteman uttalar sig på myndighetens vägnar faller uppgiftslämnande emellertid utanför
det område som täcks av meddelarfrihet (se t.ex. JK:s beslut den 16 juli 2008, dnr 292708-31). Regleringen i TF och YGL ger alltså inte offentliganställda någon obetingad rätt
att till media uttala sig på en myndighets vägnar.
Högskolalans kommunikationspolicy
I högskolans kommunikationspolicy anges under rubriken synsätt, principer och
värderingar att intern kommunikation har stor betydelse för att nå grupper och individer
utanför högskolan där medarbetare fungerar som högskolans ambassadörer. NN och XX
har vänt sig mot denna skrivning och mot att det i policyn anges att kommunikationen
måste vara respektfull och följa god sed. De anser att det strider mot yttrandefriheten och
ställer lärare och forskare inför svåra tolkningsproblem. Södertörns högskola har bemött
denna kritik.
Enligt UKÄ:s uppfattning kan de av anmälarna citerade formuleringarna från högskolans
policy inte anses strida mot yttrandefriheten eller andra bestämmelser i grundlagarna.
UKÄ anser därför att det inte finns skäl att kritisera skrivningen som rör bl.a.
ambassadörskapet när man läser policyn i sin helhet.
NN och XX har vidare anfört att universitetets policy hade varit mindre problematisk om
den enbart tagit sikte på yttranden som kommunikationsansvariga gör i sin funktion. Som
framhålls i de ovan återgivna besluten från JK och JO står det fritt för en myndighet och
dess befattningshavare att ge personal råd i mediefrågor. Av de råd och rutiner som
högskolan anger bör det enligt JK framgå att de endast gäller för medarbetare i deras
funktion inom högskolan, och således inte på något sätt påverkar medarbetarnas
grundlagsskyddade meddelarfrihet (se JK:s beslut den 22 april 2013, dnr 2733-13-30).
UKÄ konstaterar att det av JK:s uttalande alltså framgår att en kommunikationspolicy
kan avse samtliga medarbetare i deras funktion inom högskolan. UKÄ anser därför att det
inte finns skäl att kritisera högskolans policy med anledning av det som NN och XX
anfört i denna fråga.
Vad NN och XX har anfört i övrigt ger inte anledning till något uttalande av UKÄ.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Caroline Cruz.
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Avdelning

Juridiska avdelningen

Uppsala universitet
Rektor
751 05 Uppsala

Handläggare

Caroline Cruz
08-563 087 23
caroline.cruz@uka.se

Anmälan mot Uppsala universitet om universitetets
kommunikationspolicy
Anmälan
NN och XX har anmält tio universitet och högskolor till Universitetskanslersämbetet
(UKÄ), däribland Uppsala universitet. Anmälan gäller myndigheternas
kommunikationsdokument som de anser innehåller allvarliga brister vad gäller den
enskildes yttrande- och meddelarfrihet. De har anfört att det i många fall föreligger
oklarhet om kommunikationsdokumentet avser att reglera högskolans officiella
kommunikation, exempelvis information lämnad av chefer och kommunikationsansvariga
till allmänheten eller om dokumenten även reglerar samtliga anställdas kommunikation,
vilket innebär ett brott mot yttrande- och meddelarfriheten.
NN och XX har hänvisat till ett beslut av Justitiekanslern (JK) som gäller Högskolan i
Gävles kommunikationspolicy. Anmälarna har också hänvisat till två rekommendationer:
Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel av
UNESCO och Academic freedom and university autonomy av Europarådet.
NN och XX har mot bakgrund av JK:s beslut hemställt att UKÄ utreder om bl.a. Uppsala
universitets kommunikationspolicy är förenlig med svensk grundlag och internationella
överenskommelser samt utreder behovet av nationella riktlinjer för hur högskolors
kommunikationsdokument bör utformas.
De har anfört bl.a. följande om Uppsala universitets kommunikationspolicy.
I universitetets policy anges att alla kommunikationsaktiviteter ska vara i samklang med
universitetets jämställdhets- och likabehandlingssträvanden. Detta strider mot
yttrandefriheten då det rör sig om begränsningar av yttrandes innehåll. Vad händer om en
forskare, t.ex. av samhällsekonomiska skäl, förespråkar mindre jämlikhet mellan könen?
Vad betyder ”samklang” här? Mer problematisk är dock skrivningen om att varje enskild
medarbetare och student har ett eget ansvar att söka information och kommunicera med
kollegor, lärare och chefer inom universitetet om förhållanden som har betydelse för
verksamheten. Formuleringen kan lätt uppfattas som att stå i strid med grundlagen då det
enligt meddelarfriheten står en lärare fritt att kommunicera missförhållanden till media
utan att först gå via chefen. Policyn avslutas med att grundlagarna och andra lagar är
överordnade det som står i policyn. Att föredra vore en policy som enbart tar sikte på
yttranden som kommunikationsansvariga gör i tjänsten. Problemen med policyn kan dock
inte sägas vara graverande och kunde lätt avhjälpas.
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NN och XX har bifogat dokumentet Kommunikationspolicy för Uppsala universitet
beslutat den 21 juni 2005.

Utredning
Uppsala universitetets yttrande
UKÄ har uppmanat Uppsala universitet att yttra sig över anmälan och begärt att få
universitetets aktuella kommunikationsdokument.
Universitetet har i sitt yttrande till UKÄ har anfört att universitetet noterar de synpunkter
som NN och XX har lämnat till UKÄ gällande universitetets kommunikationspolicy och
att synpunkterna kan komma att tas i beaktande vid den kommande revideringen av
dokumentet.
Anmälarnas synpunkter
NN och XX har anfört att då universitetets svar inte tillför något i sak kvarstår kritiken
oförändrad och att policyn skyndsamt bör ogiltigförklaras.

Universitetskanslersämbetets bedömning
UKÄ har till uppgift att utöva tillsyn över universitet och högskolor. Ett syfte med
tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom att kontrollera att
universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller för deras
verksamhet. UKÄ kan dock inte ändra eller överpröva universitets och högskolors beslut.
UKÄ utreder inte heller frågor som hör till andra myndigheters ansvarsområde.
Anmälarna har begärt att UKÄ utreder behovet av nationella riktlinjer för hur högskolors
kommunikationsdokument bör utformas. Enligt 6 § förordningen (1975:1345) med
instruktion för Justitiekanslern ska Justitiekanslern vaka över tryckfriheten och
yttrandefriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom frågor om yttrandefriheten i första hand ska bevakas
av JK väljer UKÄ att inte utreda om det föreligger ett sådant behov.
NN och XX har hänvisat till rekommendationer av UNESCO och Europarådet. UKÄ
uttalar sig dock endast utifrån de svenska grundlagarna.

Bestämmelser
I ärendet aktualiseras den grundlagsskyddade yttrandefrihet som varje medborgare är
tillförsäkrad gentemot det allmänna. Rätten till yttrandefrihet följer av 2 kap. 1 §
regeringsformen (RF), 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (TF) och 1 kap.
1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Enligt RF är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad en frihet att i tal, skrift
eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och
känslor. Enligt 2 kap. 12 § RF får yttrandefriheten begränsas genom lag.
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Genom TF och YGL ges yttrandefriheten ett särskilt skydd. Den så kallade
meddelarfriheten innebär enligt 1 kap. 1 § tredje stycket TF att det står var och en fritt att,
då annat inte särskilt anges i förordningen, meddela uppgifter och underrättelser i vilket
ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift. En motsvarande bestämmelse för
möjligheten att lämna uppgift till bl.a. radio och TV återfinns i 1 kap. 2 § YGL.
För att förverkliga syftet med meddelarfrihet finns det i 3 kap. TF regler om
anonymitetsskydd och efterforskningsförbud.

Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden
Det står en myndighet och dess befattningshavare fritt att ge personal råd i mediefrågor.
Att det kan finnas behov av sådana råd, vilka bl.a. kan lämnas genom interna
instruktioner eller utbildningar, ter sig naturligt mot bakgrund av att medierna har blivit
den naturliga kommunikationskanalen mellan myndigheter och medborgare samt med
hänsyn till att myndigheter har en skyldighet att på ett professionellt sätt föra ut korrekt
och relevant information. Stöd i form av instruktioner och utbildning kan även underlätta
för den enskilde medarbetaren att svara på frågor från journalister, en uppgift som ofta
kan upplevas som svår och avskräckande. När råd om mediekontakter ges bör det dock
klart framgå att det inte handlar om något försök att påverka de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter (se JK:s beslut den 22 april 2013,
dnr 2733-13-30 och Justitieombudsmannens, JO, beslut den 16 september 2009, dnr
1843-2009).
En myndighet som sådan har inte meddelarfrihet men däremot en offentligt anställd om
denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten. En offentliganställd har alltså
normalt meddelarfrihet vid kontakter med medierna. När det tydligt framgår att en
tjänsteman uttalar sig på myndighetens vägnar faller uppgiftslämnande emellertid utanför
det område som täcks av meddelarfrihet (se t.ex. JK:s beslut den 16 juli 2008, dnr 292708-31). Regleringen i TF och YGL ger alltså inte offentliganställda någon obetingad rätt
att till media uttala sig på en myndighets vägnar.
Universitetets kommunikationspolicy
I universitetets kommunikationspolicy anges under rubriken Ansvar att varje enskild
medarbetare och student har ett eget ansvar att söka information och kommunicera med
kollegor, lärare och chefer inom universitetet om förhållanden som har betydelse för
verksamheten. NN och XX har anfört att formuleringen lätt kan uppfattas som att stå i strid
med grundlagen då det enligt meddelarfriheten står en lärare fritt att kommunicera
missförhållanden till media utan att först gå via chefen. Uppsala universitet har förklarat att
man kan komma att beakta synpunkterna vid den kommande revideringen av
kommunikationspolicyn.
Enligt TF och YGL tillförsäkras alla en rätt att till massmedia meddela uppgifter och
upplysningar i vilket ämne som helst, dock med några i grundlagen angivna undantag.
Denna meddelarfrihet omfattar även rätten att uppträda anonymt vid kontakt med
massmedier. Rätten till anonymitet skyddas bl.a. av det s.k. efterforskningsförbudet som
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innebär att det allmänna inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för
publicering och för anställda i staten och kommunerna finns det även förbud för
arbetsgivaren att efterforska vem som har lämnat uppgifter till t.ex. en tidning.
När man läser policyn i sin helhet kan enligt UKÄ:s uppfattning de av anmälarna citerade
formuleringarna från universitetets policy inte anses strida mot bestämmelserna om
meddelarfrihet och anonymitetsskydd.
NN och XX har vidare anfört att även om det i policyn står att bl.a. grundlagarna är
överordnade innehållet i policyn vore det att föredra en policy som enbart tar sikte på
yttranden som kommunikationsansvariga gör i tjänsten. Som framhålls i de ovan
återgivna besluten från JK och JO står det fritt för en myndighet och dess
befattningshavare att ge personal råd i mediefrågor. Av de råd och rutiner som högskolan
anger bör det enligt JK framgå att de endast gäller för medarbetare i deras funktion inom
högskolan, och således inte på något sätt påverkar medarbetarnas grundlagsskyddade
meddelarfrihet (se JK:s beslut den 22 april 2013, dnr 2733-13-30). UKÄ konstaterar att
det av JK:s uttalande alltså framgår att en kommunikationspolicy kan avse samtliga
medarbetare i deras funktion inom högskolan. UKÄ anser därför att det inte finns skäl att
kritisera universitetets policy med anledning av det som NN och XX anfört i denna fråga.
Vad NN och XX har anfört i övrigt ger inte anledning till något uttalande av UKÄ.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Caroline Cruz.
Christian Sjöstrand
Caroline Cruz

Kopia till:
NN
XX
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Avdelning

Juridiska avdelningen

Örebro universitet
Rektor
702 81 Örebro

Handläggare

Caroline Cruz
08-563 087 23
caroline.cruz@uka.se

Anmälan mot Örebro universitets om universitetets
kommunikationspolicy
Anmälan
NN och XX har anmält tio universitet och högskolor till Universitetskanslersämbetet
(UKÄ), däribland Örebro universitet. Anmälan gäller myndigheternas
kommunikationsdokument som de anser innehåller allvarliga brister vad gäller den
enskildes yttrande- och meddelarfrihet. De har anfört att det i många fall föreligger
oklarhet om kommunikationsdokumentet avser att reglera högskolans officiella
kommunikation, exempelvis information lämnad av chefer och kommunikationsansvariga
till allmänheten eller om dokumenten även reglerar samtliga anställdas kommunikation,
vilket innebär ett brott mot yttrande- och meddelarfriheten.
NN och XX har hänvisat till ett beslut av Justitiekanslern (JK) som gäller Högskolan i
Gävles kommunikationspolicy. Anmälarna har också hänvisat till två rekommendationer:
Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel av
UNESCO och Academic freedom and university autonomy av Europarådet.
NN och XX har mot bakgrund av JK:s beslut hemställt att UKÄ utreder om bl.a. Örebro
universitets kommunikationspolicy är förenlig med svensk grundlag och internationella
överenskommelser samt utreder behovet av nationella riktlinjer för hur högskolors
kommunikationsdokument bör utformas.
De har anfört bl.a. följande om Örebro universitets kommunikationspolicy.
I Örebro universitets policy anges att varje enskild medarbetare och student har ett eget
ansvar att söka information och kommunicera med kollegor, lärare och chefer inom
universitetet om förhållanden som har betydelse för verksamheten. Meningen skapar
osäkerhet kring meddelarfriheten/anonymitetsskyddet som tillåter extern kommunikation om
t.ex. missförhållanden utan att chefer inom universitet inblandas.
I planen står även: ”Alla som representerar Örebro universitet ska kommunicera med respekt
för sin omgivning. Kränkande och/eller nedlåtande formuleringar i tal eller skrift accepteras
ej.” En välvillig tolkning är att dessa båda satser enbart refererar till yttranden som
kommunikationsansvariga gör i tjänsten. I så fall är de acceptabla. Men den andra satsen kan
också tolkas som ett allmänt krav på kommunikation, vilket i så fall vore i strid med
yttrandefriheten som inte förbjuder kränkande eller nedlåtande formuleringar i största
allmänhet.
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På slutet av policyn finns dock en brasklapp om att policyn är underordnad lagar och
förordningar. I konfliktfall är det alltså dessa som gäller. Det är dock att föredra att inte ställa
forskare och lärare inför tolkningsproblem i onödan. Det gör man lämpligen genom att
begränsa kommunikationspolicyns giltighet till att gälla yttranden som
kommunikationsansvariga gör i sin funktion. Policyn bör revideras även om problemen inte
är graverande.

NN och XX har bifogat Örebro universitets kommunikationspolicy fastställd den 11
december 2009.

Utredning
Örebro universitets yttrande
UKÄ har uppmanat Örebro universitet att yttra sig över anmälan och begärt att få
universitetets aktuella kommunikationsdokument.
Universitetet har anfört i huvudsak följande.
Örebro universitet anser att universitetet har en väl genomarbetad kommunikationspolicy som
inte står i strid med gällande lagstiftning eller på annat sätt avser att beröva studenter och
medarbetare deras lagstadgade rättigheter. Anmälarna påstår inte ens att formuleringarna är
felaktiga eller ens graverande. Istället problematiserar anmälarna på ett långsökt sätt
formuleringar som i praktiken är svåra att missuppfatta. Örebro universitet saknar därför
anledning att på grundval av anmälarnas synpunkter göra några förändringar i
kommunikationspolicyn utan överlåter en eventuell prövning till Universitetskanslersämbetet.
Örebro universitet har bifogat sin kommunikationspolicy från 2009.
Anmälarnas synpunkter
NN och XX anfört bl.a. att då universitetets svar inte tillför något i sak kvarstår kritiken
oförändrad och att policyn skyndsamt bör ogiltigförklaras.

Universitetskanslersämbetets bedömning
UKÄ har till uppgift att utöva tillsyn över universitet och högskolor. Ett syfte med
tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter genom att kontrollera att
universitet och högskolor följer de lagar och förordningar som gäller för deras
verksamhet. UKÄ kan dock inte ändra eller överpröva universitets och högskolors beslut.
UKÄ utreder inte heller frågor som hör till andra myndigheters ansvarsområde.
Anmälarna har begärt att UKÄ utreder behovet av nationella riktlinjer för hur högskolors
kommunikationsdokument bör utformas. Enligt 6 § förordningen (1975:1345) med
instruktion för Justitiekanslern ska Justitiekanslern vaka över tryckfriheten och
yttrandefriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och
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yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom frågor om yttrandefriheten i första hand ska bevakas
av JK väljer UKÄ att inte utreda om det föreligger ett sådant behov.
NN och XX har hänvisat till rekommendationer av UNESCO och Europarådet. UKÄ
uttalar sig dock endast utifrån de svenska grundlagarna.

Bestämmelser
I ärendet aktualiseras den grundlagsskyddade yttrandefrihet som varje medborgare är
tillförsäkrad gentemot det allmänna. Rätten till yttrandefrihet följer av 2 kap. 1 §
regeringsformen (RF), 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (TF) och 1 kap.
1 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Enligt RF är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad en frihet att i tal, skrift
eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och
känslor. Enligt 2 kap. 12 § RF får yttrandefriheten begränsas genom lag.
Genom TF och YGL ges yttrandefriheten ett särskilt skydd. Den så kallade
meddelarfriheten innebär enligt 1 kap. 1 § tredje stycket TF att det står var och en fritt att,
då annat inte särskilt anges i förordningen, meddela uppgifter och underrättelser i vilket
ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift. En motsvarande bestämmelse för
möjligheten att lämna uppgift till bl.a. radio och TV återfinns i 1 kap. 2 § YGL.
För att förverkliga syftet med meddelarfrihet finns det i 3 kap. TF regler om
anonymitetsskydd och efterforskningsförbud.

Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns uttalanden
Det står en myndighet och dess befattningshavare fritt att ge personal råd i mediefrågor.
Att det kan finnas behov av sådana råd, vilka bl.a. kan lämnas genom interna
instruktioner eller utbildningar, ter sig naturligt mot bakgrund av att medierna har blivit
den naturliga kommunikationskanalen mellan myndigheter och medborgare samt med
hänsyn till att myndigheter har en skyldighet att på ett professionellt sätt föra ut korrekt
och relevant information. Stöd i form av instruktioner och utbildning kan även underlätta
för den enskilde medarbetaren att svara på frågor från journalister, en uppgift som ofta
kan upplevas som svår och avskräckande. När råd om mediekontakter ges bör det dock
klart framgå att det inte handlar om något försök att påverka de anställdas
grundlagsskyddade rätt att ge uttryck för sina åsikter (se JK:s beslut den 22 april 2013,
dnr 2733-13-30 och Justitieombudsmannens, JO, beslut den 16 september 2009, dnr
1843-2009).
En myndighet som sådan har inte meddelarfrihet men däremot en offentligt anställd om
denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten. En offentliganställd har alltså
normalt meddelarfrihet vid kontakter med medierna. När det tydligt framgår att en
tjänsteman uttalar sig på myndighetens vägnar faller uppgiftslämnande emellertid utanför
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det område som täcks av meddelarfrihet (se t.ex. JK:s beslut den 16 juli 2008, dnr 292708-31). Regleringen i TF och YGL ger alltså inte offentliganställda någon obetingad rätt
att till media uttala sig på en myndighets vägnar.
Universitetets kommunikationspolicy
I universitetets kommunikationspolicy anges under rubriken Ansvar att varje enskild
medarbetare och student har både ansvar och frihet att söka, ta till sig och sprida
information samt att kommuniceras med kollegor, lärare och chefer inom universitetet
om förhållanden som har betydelse för verksamheten. NN och XX har anfört att meningen
skapar osäkerhet kring meddelarfriheten som tillåter extern kommunikation om t.ex.
missförhållanden utan att chefer inom universitet inblandas. Örebro universitet har bemött
anmälarnas kritik och anfört bl.a. att universitetets policy inte står i strid med gällande
lagstiftning.
Enligt TF och YGL tillförsäkras alla en rätt att till massmedia meddela uppgifter och
upplysningar i vilket ämne som helst, dock med några i grundlagen angivna undantag.
Denna meddelarfrihet omfattar även rätten att uppträda anonymt vid kontakt med
massmedier. Rätten till anonymitet skyddas bl.a. av det s.k. efterforskningsförbudet som
innebär att det allmänna inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för
publicering och för anställda i staten och kommunerna finns det även förbud för
arbetsgivaren att efterforska vem som har lämnat uppgifter till t.ex. en tidning.
När man läser policyn i sin helhet kan enligt UKÄ:s uppfattning de av anmälarna citerade
formuleringarna från universitetets policy inte anses strida mot bestämmelserna om
meddelarfrihet och anonymitetsskydd.
NN och XX har vidare anfört att även om det i kommunikationspolicyn står att den är
underordnad lagar och förordningar borde man begränsa dess giltighet till att gälla
yttranden som kommunikationsansvariga gör i sin funktion. Som framhålls i de ovan
återgivna besluten från JK och JO står det fritt för en myndighet och dess
befattningshavare att ge personal råd i mediefrågor. Av de råd och rutiner som högskolan
anger bör det enligt JK framgå att de endast gäller för medarbetare i deras funktion inom
högskolan, och således inte på något sätt påverkar medarbetarnas grundlagsskyddade
meddelarfrihet (se JK:s beslut den 22 april 2013, dnr 2733-13-30). UKÄ konstaterar att
det av JK:s uttalande alltså framgår att en kommunikationspolicy kan avse samtliga
medarbetare i deras funktion inom högskolan. UKÄ anser därför att det inte finns skäl att
kritisera universitetets policy med anledning av det som NN och XX anfört i denna fråga.
Vad NN och XX har anfört i övrigt ger inte anledning till något uttalande av UKÄ.

Med dessa besked avslutas ärendet.

BESLUT

5(5)

Datum

Reg.nr

2015-12-22

31-00485-14

Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Caroline Cruz.

Christian Sjöstrand
Caroline Cruz

Kopia till:
NN
XX

