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Nils Funcke: Annie Lööf kan ha brutit 
m ot grundlagen  
Näringsdepartementet, och ytterst näringsminister Annie Lööf, kan ha gjort sig 
skyldig till grundlagsbrott när Aftonbladet begärde ut krognotor. Det menar 
yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.  

17 augusti 2012 kl 08:17, uppdaterad: 17 augusti 2012 kl 10:25  
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I början av augusti rapporterade  Sveriges Radios Ekot att 
näringsminister Annie Lööf själv initierat en genomgång av 
Näringsdepartementets representation, och att man funnit att en 
restaurangnota som skulle gått till Centerpartiet istället hamnat hos 
departementet. Misstaget hade genast rättats till, uppgav 
statssekreterare Håkan Ekengren som också sa att rutinerna skulle 
skärpas.  

Dagen efter avslöjade Aftonbladet att 
departementets egen genomgång skett efter 
att Aftonbladet begärt ut krogkvitton, och att 
Annie Lööfs pressekreterare Kenneth 
Hultgren och presschef Anna-Karin Nyman 
under handläggningen hållits informerade 

Det är fullständigt 
hårresande. 
Nils Funcke 
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 Två döda i t-baneolycka   
 Högg av tjuvens händer   
 Konkurrensverket griper in   
 ”Annie Lööf borde stöttas av mer erfarna medarbetare”   
 Man fick inte sitta bredvid barn på flyget   
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under handläggningen hållits informerade 

om vad Aftonbladet begärde ut. Det var enligt tidningen då som 
tjänstemännen fick bråttom att rätta till felaktigheter. Sedan ska 
tjänstemännen själva ha ringt till Sveriges Radio och berättade om felen 
de upptäckt innan Aftonbladet skrev om det. 

I en debattartikel  i facktidningen Journalisten skriver Nils Funcke, 
journalist och sekreterare i den parlamentariska 
yttrandefrihetskommittén, att näringsministern som högst ansvarig på 
departementet kan ha gjort sig skyldig till brott mot grundlagen.  

– Det känns obehagligt och inkorrekt att man har en praxis som säger 
att icke politiskt anställda tjänstemän ska meddela den politiska 
ledningen när en handling har lämnats ut. Det smakar illa, säger Nils 
Funcke.  

Annie Lööf har anmälts till konstitutionsutskottet, och Nils Funcke 
menar att om det visar sig stämma att hennes stab försökt städa upp i 
fakturorna efter att de begärts ut är det ett klart brott mot grundlagen.  

– Det är fullständigt hårresande om det är på det viset.  

Han är också kritisk till att departementet frångått regeln om att 
begärda handlingar ska lämnas ut genast. Om det inte finns anledning 
att sekretesspröva innebär det att handlingarna ska lämnas ut direkt, 
medan den som begärt dem väntar. När Aftonbladet bad om fakturorna 
tog det flera dagar.  

– Har man dessutom lämnat materialet till den egna pressavdelningen 
innan man lämnat det till Aftonbladet har man frångått 
turordningsprincipen.  

Nils Funcke tror att en effekt av näringsdepartementets handlande kan 
bli att privatpersoner drar sig för att begära ut handlingar.  

– Det är en fullständigt rimlig reaktion om man känner sig övervakad 
när man utnyttjar sina demokratiska rättigheter, säger Nils Funcke.  
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Visa fler artiklar i 
ämnet

Lööf tvärvänder – vill 
sänka bolagsskatten 

Lågt förtroende för 
Annie Lööf 

KD-topp kritiserar 
regeringssatsning 
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Här exploderar 
Nasa:s rymdkapsel  

Nya vykort från Mars Britter hotar hämta 
Assange
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