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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att förklara hur polisen på bästa sätt kan bemöta 

media. Vi har båda insett hur mycket information det finns inom en 

polismyndighet och hur många det finns som är intresserade av att ta del av den. 

Vad vi ville veta var, vad vi kan säga och inte säga utifrån sekretessreglerna. Vi 

tycker ämnet är viktigt och angeläget eftersom vi snart är klara med vår utbildning 

och då kommer att möta dessa frågor. Vi tror att, om vi vet vad vi kan och inte 

kan säga och varför, kommer det att ge ett intryck av att vi kan vår sak och 

därmed få ökat förtroende från allmänheten. 

Vår undersökning har bestått i att dels sätta oss in i litteratur som finns om ämnet 

dels använt oss av intervjuer. När det gäller litteratur har Claes Cassels bok varit 

en bra hjälp. Vi har även använt oss av Utredningen om polisinsatserna i 

Östergötlands län där journalister fått uttala sig om informationsutlämningen. 

Sekretess inom rättsväsendet och Sekretess! Handbok för sekretesslagstiftning har 

vi använt oss av för att sätta oss in i den sekretesslagstiftning som gäller. 

Inledningsvis består arbetet av material från Claes Cassels bok Polisen i Pressen. 

Här presenterar vi det viktigaste när det gäller bemötande, sekretessregler, taktik 

och strategier vid utlämnande av information till media.  

Största delen av resultatet består av två intervjuer med Göran Gunnarsson, 

presstalesman i Örebro län samt Eva Hallgren, nyhetschef på Sveriges Radio 

Örebro. Intervjuerna visar att samarbetet i alla fall i Örebro län är bra och att det 

verkar fungera som Cassel beskriver i sin bok. 

Vi avslutar rapporten med en diskussion kring våra frågeställningar. 

• Vad är viktigt i polisens bemötande av media?  

• Vad kan polisen tala om för media med tanke på sekretessreglerna?   

• Tänker polisen taktiskt och finns det några strategier för att möta media? 

Den viktigaste slutsatsen vi dragit är att det är viktigt med någon form av 

utbildning till poliser om hur de skall bemöta media. Detta för att ett samarbete 
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kan ge så mycket i form av tips, hjälp från allmänheten samt förtroende och 

förståelse för polisens arbete. 
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1 Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Polisen kommer i sitt arbete ofta i kontakt med pressen, det kan vara vid stora 

händelser såsom olyckor eller mindre företeelser av mer vardaglig art. Polisen 

finns till för medborgarna och har därför ingen anledning att dölja eller 

undanhålla information från dem. Verktyget för att få ut informationen är i de 

flesta fall media. De ska granska alla delar av samhället inklusive den rättsliga 

delen. Vi har båda insett hur mycket information det finns inom en 

polismyndighet och hur många det finns som är intresserade av att ta del av 

den. En del uppgifter är sekretessbelagda medan andra inte är det och ska 

lämnas ut direkt. Sekretesslagen kan verka snårig därför är det bra att reda ut 

vilka uppgifter som kan lämnas ut och inte.  

 

Polisens uppdrag är att skydda och hjälpa invånarna i vårt land men ska också 

informera om vad polisens uppdrag är och vad polisen gör för att medborgarna 

ska vara trygga. Informationen i media om polisens arbete förstärker bilden av 

att vi verkligen gör något och bevisar det för de som inte har behövt vara i 

kontakt med oss. För att allmänheten ska få en riktig och sann information 

krävs ett bra samarbete med media. Därför är det angeläget att veta vad som är 

viktigt att tänka på i mötet med media.  

 

Media kan i vissa fall vara ett bra verktyg för brottsutredning på grund av sin 

genomslagskraft. Genom att gå ut med vissa uppgifter kan polisen få tips etc. 

Finns det någon taktik bakom utlämningen och vilka uppgifter vågar man 

släppa i ett känsligt läge av en utredning? 

 

 Vi tycker ämnet är viktigt och angeläget eftersom vi snart är klara med vår 

utbildning och ska ut och möta dessa frågor. Det är även intressant ur allmän 

synpunkt för att visa vilken information som allmänheten får ta del av och 

varför. 
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1.2 Syfte 

Vi ska genom vår undersökning reda ut hur polisen skall möta pressen. Vad 

som är viktigt när det gäller bemötande, vad polisen kan tala om för media med 

tanke på sekretessreglerna samt om polisen har någon taktik eller strategi.  

 

1.3  Frågeställningar 

Vad är viktigt i polisens bemötandet av media? 

Vad kan polisen tala om för media med tanke på sekretessreglerna? 

Tänker polisen taktiskt och finns det några strategier för att möta media? 

 

 

1.4  Avgränsningar 

Vi har tänkt inrikta oss på hur presstalesmän möter media och vad vi kan säga 

som enskilda poliser i olika situationer.  
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2  Metod 

För att sätta oss in i ämnet har vi läst böcker om sekretess och bemötande av 

pressen. Litteraturen vi har använt oss av är Polisen i pressen av Claes Cassel, 

Sekretess inom rättsväsendet av Anna-Lena Dahlqvist och Sekretess! Handbok 

för sekretesslagstiftning av Lennart Lillieroth. För att få en bild av hur 

verkligheten ser ut har vi varit i kontakt med Göran Gunnarsson som är 

presstalesman för polisen i Örebro län och Eva Hallgren som är journalist på 

Sveriges Radio Örebro. Inför intervjuerna med dessa skickade vi våra frågor via 

e-post så att de skulle ha tid att förbereda sig. Efter cirka en vecka hade vi 

intervjuer per telefon med både Göran Gunnarsson och Eva Hallgren. Vi har 

även försökt vara uppmärksamma på inslag i TV under hösten då poliser uttalat 

sig, främst på nyheterna. Detta för att se om det finns någon röd tråd i hur 

polisen gör sina uttalanden; vilka uppgifter man går ut med till pressen och 

vilka som inte kan avslöjas p.g.a. sekretessreglerna. Vi tar upp ett inslag från 

TV i vår intervju med Göran Gunnarsson som handlar om mordet i Linköping 

tidigare i höst då en polisinspektör talade om var den 8-årige mördade pojken 

bodde.   
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3 Resultat 

 

3.1  Varför pressregler behövs1  

Claes Cassels bok Polisen i Pressen skrevs efter polismorden i Malexander då 

man insåg att det behövdes en genomtänkt strategi för information vid särskilda 

händelser. I Utredningen om polisinsatserna i Östergötlands län som 

påbörjades den 14 juni 1999 och var klar den 17 november samma år finns ett 

avsnitt rörande informationen vid händelsen. En journalist på Aftonbladet vid 

namn Andreas Harne ombads skriva om sina upplevelser rörande detta. Han 

skrev bland annat; ”Direkt efter händelsen var informationsläget hos polisen 

kaotiskt, men snart kanaliserades alla journalister till presstalesmannen eller 

länskriminalchefen Tommy Håkansson. Polismyndigheten reagerade snabbt 

och berömvärt i detta avseende. De två talesmännen var också förhållandevis 

lätta att nå. Presstalesmannen tog emot samtal dygnet runt vilket är behövligt 

vid en massmedialt stor händelse som denna.” Harne var däremot kritisk till 

innehållet i informationen som släpptes till media. Om detta säger han; 

”Däremot var informationsutbudet i det närmaste obefintligt. Samtliga 

uppgifter jag skrev dagarna efter morden erhölls via andra källor, exempelvis 

Stockholmspolisens presstalesmän eller egna kontakter. Efter 

häktningsförhandlingarna ströps informationsflödet helt med god hjälp av 

domstolsförordningen enligt RB 5:4.” 

 

 

3.2   Uppriktig information2 

Polisens uppdrag är att skydda och hjälpa invånarna i vårt land. De ska kunna 

känna trygghet där de bor, få hjälp när de utsätts för brott eller olyckor. För att 

skapa denna trygghet krävs dels initiativförmåga och praktiskt arbete från 

polisens sida men också information om vad polisens uppdrag är, vad polisen 

gör för att medborgarna ska vara trygga. Informationen i media om polisens 

arbete förstärker bilden av att polisen verkligen gör något och bevisar det för de 

                                                
1 Rikspolisstyrelsen, Utredning om polisinsatserna i Östergötlands län, 1999, s. 54-55 
2 Cassel, Claes, 2000, s. 11-19  Om inte annat anges är uppgifterna hämtade från angivna källa. 
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som inte har behövt vara i kontakt med oss. Öppenheten och ärligheten utåt 

skapar trygghet, visar vilket gott arbete polisen gör och ökar trovärdigheten. 

Dessutom känner sig människor delaktiga i arbetet vilket ger en förståelse för 

att polisen inte ensam kan lösa problemen med brottsligheten. 

 

Polisen finns till för medborgarna och har därför ingen anledning att dölja eller 

undanhålla information från dem. Verktyget för att få ut informationen är i de 

flesta fall media, de ska granska alla delar av samhället inklusive den rättsliga 

delen. JO har poängterat vikten av medias roll: ”…ett av de viktigaste syftena 

med den i vår lagstiftning för 200 år sedan införda principen om allmänna 

handlingars offentlighet är att möjliggöra för pressen att lämna medborgarna 

korrekt information om vad som sker hos myndigheterna och att påtala 

missförhållanden i samhället. När pressen ”jagar” nyheter fullgör den alltså en 

av lagstiftningen avsedd uppgift.” ( JO 67:308) 

 

Allt som inte omfattas av någon sekretessregel skall lämnas ut. Uppgifterna ska 

vara raka och korrekta, inte inbjuda till missuppfattningar eller vara 

vilseledande. Detta har JK slagit fast i ett ärende som prövades där polisen 

lämnat falska uppgifter för att skydda en målsägande. 

 

Polisen har som sagt ett ansvar att informera om verksamheten. Vissa frågor 

kan vid tillfället inte besvaras då de faller under sekretess. För att inte förmedla 

en känsla till allmänheten att polisen döljer något kan de inte vifta bort frågor 

eller lämna något obesvarat. Är uppgiften sekretessbelagd bör man informera 

om att polisen för tillfället inte kan berätta något p.g.a. att uppgiften är 

sekretessbelagd och vilken regel som gäller. Hänsyn har då tagits till 

allmänhetens rätt att fråga och dessutom givit ett rimligt svar på frågan som 

kommer att mottagas med förståelse av de flesta. 

 

När polisen har svarat på medias frågor är det viktigt att de stannar där. Det är 

inte polisens sak att ha synpunkter på hur pressen ska använda uppgifterna. Det 

är ansvarig utgivares ansvar om det ska publiceras eller inte. 
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3.3 Vikten av förberedelser 

En av grundpelarna för lyckad information till allmänheten är att den interna 

informationen inom myndigheten fungerar. En omsorgsfull insamling av fakta, 

innan viktiga pressmeddelanden, minskar risken för att säga för mycket eller att 

viktiga delar utelämnas. En väl förberedd talesman har lättare att framföra ett 

opartiskt och sakligt meddelande till allmänheten och risken för 

publicitetsmisstag minskar. Den talesman som är förberedd blir dessutom 

mindre stressad av journalisternas frågor då han verkligen tänkt igenom 

materialet han har framför sig. 

 

Pressansvariga inom polisen använder sig ofta av s.k. pressregler, en typ av 

förberedelse som går ut på att upprätthålla en tillfällig informationsinriktning. 

Fördelarna med denna typ av förberedelse är att informationen som går ut är 

riktig och kontrollerad gentemot de sekretessregler som finns. 

Presstalesmannen kan då enklare förmedla ärendet och är också medveten om 

varför han ej kan lämna ut vissa delar av ärendet. Viktig vid sådana tillfällen är 

att talesmannen kan ange rätt lagstöd för sekretessen. Alla pressregler som finns 

kring ett ärende ska alltid spridas inom myndigheten till de som kan tänkas bli 

kontaktade av journalister för ett utlåtande. 

 

För de mer erfarna inom mediabranschen är det ett välkänt fenomen att ju 

snabbare man kommer ut med informationen desto bättre är det. Kan polisen ge 

sin bild av en viss händelse innan någon annan gör det är det större chans att 

händelsen rapporteras mer korrekt utifrån våra riktiga och kontrollerade fakta. 

Att detta är extra viktigt för polisen beror på ett av våra mål som handlar om att 

öka tryggheten för allmänheten som förlitar sig på att polisen gör sitt jobb. Det 

de går ut och berättar om på eget initiativ har högre trovärdighet, allt annat kan 

lätt uppfattas som bortförklaringar och fakta som inte är riktigt sant.  

 

En annan viktig fördel med tidig information till pressen är att nyheterna inte 

blir större än vad de egentligen är. Går polisen ut med att berätta om sitt arbete 

på eget initiativ får alla medier samma vetskap vid samma tidpunkt. Följden av 

detta är att inga reportrar får uppgifterna som en egen nyhet och gör därför inte 

saken större än den behöver vara.   
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3.4 Uppträdande 

Polis är ett yrke som ses som intressant och spännande av många. 

Förväntningarna är höga på att du som polis ska säga och göra rätt. Det här är ju 

mycket viktigt under arbetstid och inte heller helt oviktigt på din fritid. Din 

omgivning kommer dock alltid att se dig som polis. Vad du säger och vad du 

gör kommer uppfattas som en direkt följd av ditt yrke. Allmänheten blir ofta 

upprörd och irriterad över fel och brister hos poliser. Detta bevisar ju i och för 

sig hur viktigt yrket anses vara. 

 

När polisen uttalar sig i media eller direkt till allmänheten är det viktigt att 

vårda språket. Det ska vara lättförståeligt och inte innehålla några av de 

förkortningar eller uttryck som används inom kåren. Formuleringar som polisen 

använder internt såsom ”bus” eller ”pundare” är inte passande då de kan 

uppfattas nedlåtande eller kränkande.  

 

Har en polisman fått i uppgift att framföra ett budskap till media eller allmänhet 

är det lättast att han håller sig till den formulering som han fick från början. Då 

undviker polismannen att sväva ut och att budskapet blir fel. Media och 

allmänheten är mycket uppmärksamma på vilka ord polisen använder, mycket 

mer än på andra som uttalar sig i media.  

 

Som sagts innan måste polisen ibland neka allmänheten svar på vissa frågor 

eftersom det råder sekretess. När polisen framför det är det viktigt att vara 

ödmjuk och beklaga att de inte kan svara tillfredställande på frågan. Tyvärr 

eller dessvärre är bra ord att använda. Det visar respekt inför många som är 

intresserade av att veta. 

 

En annan sak som är viktig att tänka på är att bara uttala sig om det som polisen 

vet nu med säkerhet. Vilka slutsatser man kan dra av en händelse eller hur 

andra händelser gått till är inte relevant information. Medierna får själva göra 

sina antaganden. Informationen som ska komma från polisen är det som gäller 

för den här händelsen i detta nu. 
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3.5 Vem säger vad? 

Varje enskild polis kan på eget ansvar gå ut med information om sina eller 

andras arbetsuppgifter till media. Det är en rättighet vi alla har enligt svensk 

grundlag. Enligt meddelandefriheten får källor inte efterforskas av 

polismyndigheten eller andra myndigheter. Grundtanken är dock att den 

information som kommer från polismyndigheterna ska utgå från sakkunnig 

inom området. Detta grundar sig naturligtvis på att det är dessa personer som 

vet mest i ärendet och kan ge den mest rättvisa bilden för media och allmänhet. 

Blir man som enskild polis tillfrågad i ett visst ärende är det bästa man kan göra 

att hänvisa till personer involverade i ärendet. Viktigt är att säga helt ärligt att 

du hänvisar på grund av att du inte har hela bilden av händelsen och därför inte 

kan ge ett rättvist uttalande. 

 

Får man en fråga utan att vara sakkunnig är det viktigt att man hänvisar till rätt 

person så att händelserapporteringen inte blir försenad eller helt uteblir. Alla 

hänvisningar man gör måste tydligt gå fram till den som frågar. Får du som 

polis en fråga du inte kan besvara är det på ditt ansvar att journalisten verkligen 

har möjlighet att komma i kontakt med personen du hänvisar till. Hänvisningar 

får så klart aldrig användas som en undanflykt eller ursäkt för att du själv vill 

slippa svara på frågan. Förtroendet för polisen kan vid sådana tillfällen skadas 

allvarligt. 

 

Enskilda poliser som är väl informerade i ärendet ska inte känna att de inte kan 

uttala sig i saken bara för att det finns sakkunniga och särskilda presstalesmän. 

Ta chansen att berätta om ditt arbete om du vet att du kan ge en korrekt bild av 

händelsen och om du är säker på att det du säger inte kommer att orsaka någon 

skada. Poliser som tagit del av eventuella pressregler ska aldrig känna en oro 

för att uttala sig. Har man rätt information om vad man ska och inte ska säga 

finns det inga problem med eventuella uttalanden.  

 

Alla poliser som uttalar sig måste komma ihåg att aldrig blanda in sina egna 

funderingar och värderingar. Detta kan lätt skapa missförstånd och i värsta fall 
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skada förtroendet från allmänheten. Det en polisman säger kan skada en hel 

myndighet. 

 

3.6 Sekretessregler
3
 

För att klargöra de förhållningsregler polisen måste följa i kontakt med media 

ska vi här förklara de sekretessregler som oftast tillämpas. Sekretesslagen är 

stor och omfattande men vanligen är det 1§ i 5 kapitlet om sekretess i 

förundersökning och 17§ i 9 kapitlet som är till för att skydda enskilda personer 

i polisens förundersökningar och övriga brottsbekämpande verksamhet som 

används. 

 

Sekretesslagen 5 kap 1§ 1 st. 

 

Paragrafen är till för att skydda uppgifter i förundersökning eller annan 

verksamhet såsom förebyggande av brott etc. Skaderekvisitet i paragrafen är 

rakt vilket innebär att huvudregeln är offentlighet d.v.s. om det inte innebär 

men för utredningen skall uppgiften lämnas ut efter förfrågan. Sekretessen är 

knuten till uppgiften och inte till en speciell myndighet. Lämnar polisen en 

uppgift som omfattas av sekretessen i denna paragraf till ex. socialtjänsten 

följer sekretessen med uppgiften. 

 

Paragrafen är uppdelad i fem punkter, vi har valt at koncentrera oss på följande 

punkter: 

1. Förundersökning i brottmål.  

Gäller exempelvis för uppgifter i polisanmälningar.  

2. Angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i 

annan verksamhet för att förebygga brott. 

Gäller för alla straffprocessuella tvångsmedel i rättegångsbalken kap. 24-28  ex. 

uppgifter om husrannsakan, lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel 

i vissa brottmål och lagen om alkoholutandningsprov. 

                                                
3 Dahlstedt, Anna-Lena, 2003  Om inte annat anges är uppgifterna hämtade från angivna källa. 
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4. Åklagarmyndighets, polismyndighets, skattemyndighets, tullverkets eller 

kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller 

beivra brott.  

Gäller uppgifter från utredningar enligt rättegångsbalken 23 kap 22§ ex. 

primärrapporter. 

 

När åklagaren väcker åtal i målet är förundersökningen klar d.v.s. det finns inga 

fler åtgärder att vidta och uppgifterna behöver inte skyddas enligt den här 

paragrafen. I undantagsfall kan sekretessen finnas kvar efter åtal för uppgifter 

av generell betydelse såsom spaningsmetoder. 

 

Sekretesslagen 9 kap. 17§  

 

Paragrafen finns till för att skydda enskilda i förundersökningar och i polisens 

övriga brottsbekämpande verksamhet. Bestämmelsen gäller för enskilds 

personliga och ekonomiska förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan 

röjas utan att den enskilde eller dennes närstående lider skada eller men. Detta 

innebär att skaderekvisitet är omvänt d.v.s. huvudregeln är sekretess. Till 

skillnad från uppgifter som skyddas enligt 5 kap 1§ Sekretesslagen följer inte 

sekretessen uppgiften utan myndigheten. Det är bara polis- och åklagarväsendet 

som omfattas av 9 kap. 17§ andra myndigheter följer andra 

sekretessbestämmelser. 

 

Som med alla regler så finns det reservationer. I 9 kap. 18§ finns undantagen 

för 17§. Beslut om att åtal ska väckas, att förundersökning inte skall inledas 

samt att en förundersökning skall läggas ned är inte uppgifter som omfattas av 

sekretess. Detta är s.k. negativa åtalsbeslut. Däremot gäller sekretess enligt 9 

kap. 17§ för beslut att inleda förundersökning, beslut om att inleda utredning 

enligt 31§ Lagen om unga lagöverträdare och beslut om 

tvångsmedelsanvändning. 

 

Om en uppgift inte omfattas av sekretess skall den på förfrågan lämnas ut till 

media enligt offentlighetsprincipen. Polisen behöver inte ta något ansvar för om 

eller hur uppgiften publiceras, det är ansvarig utgivares skyldighet. Skulle 
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polisen sålla i vilken information media får och på så sätt hindra deras 

inhämtning av uppgifter kan vi göra oss skyldiga till förhandscensur, vilket är 

förbjudet enligt grundlagen. Uppgifter som publiceras i Sverige får bara 

granskas i efterhand. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju med Göran Gunnarsson, presstalesman för polisen i Örebro län, den 18 

och 23 november 2004. 

 

Hur förbereder du dig inför ett uttalande? 
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GG berättar att han brukar gå igenom ärendet i polisens system för utredningar, 

Dur Två, först. Sedan har han en diskussion med förundersökningsledaren om 

ärendet och vad som kan släppas till media och inte. Det som är viktigt att veta 

är det som inte får komma ut, det är mycket lättare att inte säga för mycket då 

eller bli mållös inför medias frågor.  

 

GG poängterar att man aldrig ska ljuga för media. I vissa fall skulle det kunna 

vara intressant att gå ut med falska uppgifter i ex. Rapport för att se hur en 

misstänkt reagerar på det. GG säger dock att det alltid kommer fram och att 

förtroendet för polisen då allvarligt kan skadas.  

 

Taktik vad gäller vilka uppgifter som kan / inte kan lämnas ut i ett ärende? 

Det kan exempelvis vara vilka skador som offret har, vilka spår som finns, 

gärningsmannens ålder etc. Vad som inte får informeras om till media är olika 

från ärende till ärende. GG säger att det som vittnen och en gärningsman ska 

höras om ska de självfallet inte läsa om i tidningen först. 

 

Ofta vill inte förundersökningsledaren gå ut med någonting för att skydda 

förundersökningen. GG säger att han brukar få förundersökningsledaren att 

släppa lite för att vinna en viss kontroll över vad media skriver. Det kanske inte 

blir så fel i slutändan om media får lite från början, dessutom kan det vara till 

stor hjälp ibland. GG berättar om ett ärende där en fönsterputsare mördade en 

76-årig kvinna i hennes lägenhet. Gärningsmannen glömde sin Nike-keps på 

brottsplatsen. Denna var då ett otroligt viktigt spår. Förundersökningsledaren 

ville inte släppa den uppgiften först men gick senare med på det. Det ledde till 

en massa tips bl.a. ett från gärningsmannens syster som förstod att det måste 

vara hennes bror som var mördaren.  

 

GG tycker att man bör använda sig mer av medias genomslagskraft. Ett 

exempel är mordet i Linköping där förundersökningsledarna inte ville släppa 

någonting de första veckorna. Först 4 veckor efter mordet gick man ut med ett 

signalement på gärningsmannen. 

 

Medias inställning till polisens sekretess? 
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GG säger att journalister ofta är mycket duktiga när det gäller sekretessregler. 

Ibland bättre än vad polisen själva är. De vet exempelvis att de har rätt att få ut 

namnen i anhållningsliggaren och att de kan hämta häktningsframställan på 

tingsrätten.  

 

GG säger att om han vid ett uttalande inte kan svara på en fråga p.g.a. 

förundersökningssekretessen etc. förstår de ju varför men deras jobb är inte att 

acceptera sekretessen de vill ju ha fram vad som har hänt. Sannolikt kommer de 

att ändra taktik, ställa om frågan på nåt annat sätt eller försöka med någon 

annan. 

 

GG berättar att journalister ofta använder sig av en taktik där de ringer runt till 

olika polismän. De berättar vad de vet och vill att polisen ska bekräfta det. Det 

blir ofta så att poliserna dementerar det som inte är sant vilket medför att 

journalisten har fått en liten bit till. Journalisten har till slut en hel story som 

läggs fram till ansvarig åklagare. Åklagaren medger att det väl verkar riktigt det 

som journalisten vet. Media har nu en story som är nästan rätt men som ändå 

innehåller en del fel. 

 

Upplever du det som ett problem eller en tillgång att alla har rätt att ge 

media uppgifter enligt meddelarfriheten? 

GG har inte upplevt meddelarfriheten som något problem sedan han började 

som presstalesman 1995. Den möjligheten är ju till för att offentliggöra 

uppgifter om vad som inte fungerar i myndigheten och så vidare. GG kan bara 

uttala sig för Örebro men tycker inte att anställda i myndigheten använder den 

möjligheten för att avslöja exempelvis känsliga uppgifter i en förundersökning. 

Han tycker att det handlar om etik och moral och att anställda oftast har det. GG 

poängterar att det som en enskild polis arbetar med kan han uttala sig om men 

ska överlåta andras ärenden åt respektive utredare. 

 

Vad tycker du om uttalandet som en polisinspektör i Linköping gjorde i 

TV på dagen för dubbelmordet den 19 oktober? (Polisinspektören talade i 

Nyheterna om på vilken gata som den 8-årige pojken bodde.) 
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GG säger att han inte har sett det inslaget men att det skulle man självfallet 

aldrig gå ut och säga. Uppgifter som rör vittnen och målsäganden ska förstås 

behandlas med största försiktighet. GG betonar att sekretessregel 9:17 

Sekretesslagen har ett omvänt skaderekvisit vilket betyder att sekretess är 

huvudregeln. 

 

Finns det någon handlingsplan för information vid speciella händelser? 

GG hänvisar till Claes Cassels bok Polisen i Pressen där det finns ett avsnitt om 

detta. I kapitlet finns ett speciellt formulär som fylls i vid speciella händelser 

och som delges alla poliser som är involverade på något sätt. Det gör det lättare 

för ex. en ordningspolis som står vid en avspärrning att veta vad han kan säga. 

GG säger dock att de order och arbetsuppgifter som en ordningspolis fått kan 

han mycket väl prata om. Vad gäller själva ärendet bör man inte gå in på det 

mer än vad pressreglerna medger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju med Eva Hallgren, Nyhetschef på Sveriges Radio Örebro, den 25 

november 2004. 

 

Vad anser du om bemötandet från polisen när ni kommer i kontakt med 

dem? 

Eva säger att varje morgon ringer någon från hennes redaktion till polisen för 

att få veta vad som har hänt under natten. De ringer sedan några gånger till 

under dagen för att bli uppdaterade. På senaste tiden upplever Eva att polisen 

har ont om tid och det tar lång tid innan någon svarar. Detta upplever Eva som 

irriterande eftersom de ringer på ett speciellt nummer som bara används av 
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media och som går till vakthavande befäl. Får Eva och hennes kollegor inte tag 

på polisen är det svårt för dem att upprätthålla sin service till allmänheten. Eva 

poängterar dock att när någon väl svarar får hon alltid ett trevligt bemötande. 

För det mesta brukar Eva hänvisas till Göran Gunnarsson som är presstalesman 

för polisen i Örebro. Han försöker hjälpa till så gott han kan men är inte alltid 

insatt i de olika ärendena. Eva tycker att det skulle vara bättre att ibland få 

kontakt med ansvarig utredare istället. 

 

Hur upplevs det som journalist att polisen inte släpper alla uppgifter och 

hänvisar till sekretess? 

Eva tycker att de poliser som hon brukar ha kontakt med är väldigt duktiga på 

sekretess, de vet vad de kan och inte kan säga. Därför ifrågasätter hon aldrig 

deras skäl. Hon upplever att polisen har ett stort förtroende för Sveriges Radio 

och de berättar oftast mer än de behöver, de förlitar sig helt enkelt på att radion 

gör ett vettigt urval av informationen.  

 

Vad anser du om samarbetet er emellan? 

Samarbetet fungerar bra enligt Eva. Polisens tidsbrist är det enda som kan vara 

negativt men Eva har förståelse för det för hon vet hur många journalister det 

finns som vill ha samma information. 

 

Upplever du att det är vanligt med läckor inom polisen? Hur hanteras 

sådan information? Respekteras tredje person? 

Eva upplever inte att det finns några läckor, hennes arbetsplats har inget 

intresse av sådan information. Sveriges Radios nyhetssändningar är alltid 

mycket restriktiva med namn och månar alltid om tredje person.  
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4 Diskussion 
 

4.1 Hur möter polisen media på ett bra sätt? 

Polisen finns till för medborgarna och har därför ingen anledning att dölja eller 

undanhålla information från dem. Verktyget för att få ut informationen är i de 

flesta fall media, de ska granska alla delar av samhället inklusive den rättsliga 

delen. För att det här ska fungera i praktiken krävs det att polisen är tillgänglig 

för media och allmänhet. Det är av största vikt att den polisman som uttalar sig 

för media är väl insatt i ärendet. Den som är utredare i ärendet är oftast den som 

vet bäst och all utlämning av information bör hänvisas till honom. Finns det 

uppgifter polisen inte kan gå ut med är det viktigt att de förklarar anledningen 

till detta och hänvisar till rätt lagstöd. Detta får polisen att framstå som kunniga 

och trovärdiga och ger därför inte media någon anledning att ifrågasätta 

tystnaden. Som Göran Gunnarsson noga poängterar ska man aldrig ljuga för 

media. I vissa fall skulle det kunna vara intressant att gå ut med falska uppgifter 

i nyhetssändningar för att se hur en misstänkt reagerar på det. Gunnarsson säger 

dock att det alltid kommer fram och att förtroendet för polisen då allvarligt kan 

skadas. Öppenhet och ärlighet belönas med förståelse och hjälpsamhet från 

media. 

 

4.2 Vad kan polisen tala om för media med tanke på sekretessreglerna? 

Det som är viktigt är de paragrafer vi tidigare behandlat, sekretesslagen 5 kap. 

1§ och 9 kap. 17§. De skyddar känsliga uppgifter i en förundersökning såsom; 

gärningsmannens tillvägagångssätt, uppgifter om offret etc. I nionde kapitlet 

skyddas enskilda personer som förekommer i utredning med exempelvis namn 

och personuppgifter. Lika viktigt som det är att hemlighålla sekretessbelagda 

uppgifter är det att släppa information som media har rätt till. En uppgift som 

inte omfattas av sekretess ska skyndsamt lämnas ut så fort det begärs. 

 

4.3 Tänker polisen taktiskt och finns det några strategier för att möta media? 

En strategi är att tidigt uttala sig i media för att i viss mån vinna kontroll över 

vilken information som media för ut till allmänheten. Det kan ibland vara bra 

att släppa en känslig uppgift i en förundersökning för att med hjälp av medias 
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genomslagskraft få dubbelt tillbaka i form av tips etc. Vad som inte informeras 

om till media är olika från ärende till ärende. I inledningsskedet av en utredning 

kan det dock vara viktigt att hålla mycket av utredningen hemlig eftersom 

vittnen och gärningsmän ska höras och de självfallet inte ska läsa i tidningen 

om vad som framkommit i utredningen före förhöret. De ska kunna lämna en 

egen berättelse om händelsen utan att vara påverkade av medias uppgifter. 

.  

 

4.4 Slutsatser och förslag 

Efter att ha samlat information till denna rapport har vi kommit fram till 

följande slutsatser. När vi gått igenom vårt material samt diskuterat ämnet med 

studenter på Polishögskolan så har vi fått uppfattningen att det finns en allmän 

uppfattning om att media är ett irritationsmoment i arbetet som polis. Claes 

Cassel skriver även om det här i sin bok Polisen och pressen. Eftersom medias 

uppgift är att bevaka vad som sker i samhället så är polisen skyldig att 

samarbeta med dem. Vi tror att det som saknas för ett väl fungerande samarbete 

är mer kunskap i ämnet för enskilda polismän. En av anledningarna till att vi 

valde det här ämnet var att vi själva kände oss osäkra på vad vi kan säga till 

journalister med utgångspunkt från sekretessregler. Vi tror att det här kan vara 

ett problem som även finns ute på myndigheterna och att polismän kan känna 

sig hämmade i sitt arbete när media är med. För att underlätta varje polismans 

arbete när media är inblandade bör man informera involverade poliser om vem 

man kan hänvisa till angående frågor om en utredning. Poliser behöver även få 

kunskap om att de faktiskt har rätt att uttala sig i media men att det oftast är bäst 

att låta ansvarig utredare eller talesman sköta kontakten med media. Väljer man 

att uttala sig bör man ha kunskap om vilka sekretessregler som gäller. Om alla 

enskilda polismän har kunskap om ovan nämnda punkter skulle samarbetet med 

media bli bättre, missuppfattningar och konflikter skulle minska och förtroendet 

för polisen skulle öka. För att få bort uppfattningen att media är ett 

irritationsmoment är det viktigt att poliser förstår att även journalister har ett 

betydelsefullt arbete att utföra och att det kan vara ett bra hjälpmedel för 

polisen. 
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Vi tycker att en lämplig och relativt enkel åtgärd är en kortare utbildning i 

ämnet. Varför inte lägga några timmar på polishögskolan eller under 

aspirantutbildningen i ämnet. Det skulle medföra att nya poliser skulle känna 

sig säkrare i sin roll vid kontakt med media och allmänhet. 
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