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NAMN: Nils Funcke.

ÅLDER:65 år.
KARRIÄR:Börjadepåpappersbruket i Mariestad i slutet av

1970-talet. "Jagbrukarskämta
om att jag har kommit bakvägen
in i branschen. " Harjobbat som
journalist, chefredaktör och
ledarskribent. Sekreterare i yttrandefrihetskommittén2009. Nu
vd på den ideella föreningen Utgivarna. Undervisari medierätt
vid Stockholms universitet. Har

gett ut tre böcker om yttrandefrihet och tryckfrihet. Debatterar
och utbildar i yttrandefrlhetsfrågor.
FAMILJ:Samboochtvå söner:
Tor, 36 äroch Samuelsom skulle
ha fyllt 32 år i år.
FRITID: "På somrarna far jag runt
med skruvdragareoch andra
verktyg på ön utanför Stockholm
där vi har vår röda sommarvitla.

Dåglömmerjagyttrandefriheten."

LÄSER:"Mest statens offentliga
utredningar. Sprängerin lite
annat, senast Lena Anderssons

Sreusvuii. Sainhällsintfesset gåi
igen där också. Läser mycket
arbetarförfattare."
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YTTRANDEFRIHETSEXPERTEN NILS FUNCKE
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Nils Funcke har efter fyra decennier blivit självlärd
expert inom yttrandefrihet, meddelarfrihet och
offentlighetsprincipen.
-Jag skulle förtvina om jag inte fick syssla med
de här frågorna, säger han.
TEXT: JONNA SÖDEROVIST
FOTO: JÖRGEN APPELGREN

or ungefärtre år sedan ville Mullsjö
kommun att de anställda skulle skri-

va påett avtal med följandemening:
"Tystnadsplikten gäller l allt du hört

ochsett, iakttagitellerlästoavsettom
du ärdelalctfgl dendirektaverksamhetenellerharperiferaarbetsuppgifter."

- Det här ett bra och talande exempel på när det
gårpåtok förlångt. Det finns inget stödi lagenföratt
görapådet härsättet, sägeryttrandefrihetsexpert Nils
Funcke.

Detglänsertill i hansögon.Detärsådanahärexempel han gåri gångpå, närhan ser att kommuner och
myndigheter tror sig stå över grundlagen. Meningen,
som kommunen tog bort efter kritik, strider mot den

grundlagsskyddadeyttrandefriheten och meddelarfriheten, som ger offentligt anställdarätt att lämnaupp-

medoffendighetsprincipen en del
av den konsdtu-

tionella kontrollmakten. Den får

manInte begränsa
för enskilda indi-

vider",sägerNils
Funcke.

redan i somras.

På skrivbordet i hans lilla rum. Inhyst l korridoren

påJMK,liggerdomar,böcker,statensoffentligautrednlngarochandrapappersaneradel prydligabuntar.På
anslagstavlan hänger medaljen han fick när han blev

valdtillÅretslärare.Hanärmitt uppel revideringen av
sinbokAttpublicerafrån2016, som rederut huryttrandefrihetenoch tryckfriheten tillämpasi praktiken.
Vilket kräverkunskapochomdöme,som detstårl bokensbeskrivning.

EFTER SNART FYRA decennier har Nils Funcke bli-

ATT GE DET HISTORISKA perspektivet har blivit Nils

som reporter på Mariestads Tidning, senare i sin roll
är tillsammans

säger han, väl medveten om att pensionsåldern inföll

gifter för publicering l media.

vit självlärd expert Inom yttrandefrihet, meddelarfrihet och offentlighetsprincipen.Förstgenom att arbeta
"Meddelarfrlheten

Jag skulle förtvina om jag Inte fick syssla med de

härfrågorna.Detfinnsintepåkartan attjagskulle sluta,

som sekreterare l en statlig utredning om yttrandefrihet och som vd för den ideella föreningenUtgivarna.
Nu undervisarhanbland annatl medierättpåEnheten
förjournalistik, medierochkommunikation påStockhalms universitet.

Funckeslivsuppgiftpåäldredagar. Uppgiftentar honom 252årtillbakal tiden.Meddelarfrihetenskyddas
avtryckfrihetsförordningen, som ärvärldens äldstalag
föraUmänyttrandefrihetochtryckfrihetochantogsav
Sverigesriksdagår1766.

-Meddelarfriheten är tillsammans med offentlighetsprincipen en del av den konstitutionella kontroll-

makten. Denfårman inte begränsaförenskilda individer, säger Nils Funcke.

Offentligtanställdasrätt att lämnaut uppgifter till
media finns föratt verksamheter som drivs med skat-

temedel skavara trovärdiga och också motverka kor-

mpäon.Rättengällerocksåprivatanställdasomjobbar
i offentligt finansierad verksamhet, till exempel inom
35

'Okunskap och
övernitiskhet är

en livsfarlig
kombination.'
parna. Han kallas till verkmästaren och får en avhyvling.
Men han medger ingenting, även om det var han som
hade spridit lapparna. Han vill få de anställda att visa
resning.

- Bruksandan gick att ta på. Många kände en osund
lojalitet gentemot bruket.
Minnet roar honom. Kanske för att det var första men

definitivt inte sista gången han skulle hamna l blåsväder.

MEDDELARFRIHET
> Skyddas av grundlagen.

Vägasägaifrån om det finns miss-

förhållandenpåjobbet,ärNils
Funckesbudskaptill anställda.
Respekteraanställdasyttrandefrihet och meddelarfrihet, är bud-

> Offentligt anställda
och privatanställda
inom offentlig finansierad verksamhet har

rätt att lämna uppgifter
för publicering i grundlagsskyddade medier.
> Den som driver

verksamheten får inte

skola ochvård.Ändånaggasyttrandefriheten och meddelarfriheten i kanterna, anser Nils Funcke. Det sker

i det fördolda när kommunerna antar informationspolicydokument, som han sett åtskilliga av, eller kräver att
anställda ska skriva påindividuella tystnadsklausuler.
-Arbetsgivare ska ha en väldigt tolerant och vidsyn syn på yttrandefriheten och meddelarfrlheten.
Och framför allt ordentlig kunskap om vilka rättigheter

dessager anställda.Okunskapoch övernitisldietären
livsfarlig kombination.
Allt fler kommunala verksamheter får statsbidrag på
basis av till exempel antal elever vid en skola eller patienter vid en vårdcentral. Det har gjort att kommunala
verksamheter blivit än mer måna om sitt varumärke
och sin bild utåt. Det i sin tur, förklararNils Funcke, dri-

efterforska vem som
har uttalat sig anonymt
eller lämnat uppgifter
till media som arbetar

i skydd avyttrandefrihetsgrundlagarna (efterforskningsförbud),
och inte heller vidta åt-

gärdermot en anställd
som anonymt eller under eget namn använt

sin yttrandefrihet, repressalleförbud.
> Alla åtgärdersom
begränsar yttrandefri-

heten ärförbjudna,och
allvarligare åtgärder,

- Jaghar alltid gått motströms.
Han gör det föratt besvärliga människor behövs.
- Man ska ta för sig och inte vara rädd för att säga

ifrån.Hellre det, såmangillar spegelbildenpåmorgonen, även om den ser trött ut. Jag inympar i mina stu-

denteratt de skasägaifrånförstadagenom någotinte
är som det borde, säger han.
Senast det stormade till ordentligt var för ett par år
sedan närhan i yttrandefrihetens namn försvarade den
högerextrema tidningen NyaTiders rätt att delta i bokmässan i Göteborg.

- Mångavände sig emot mig och sa att jag kramar
nazister. Det är inte det jag gör, utan jag kramar regeringsformen och de grundläggande fri- och rättigheterna. Man måste ståupp för principernaäven om det är
obehagligt.
rots att Nils Funcke alltid har uppmuntrat till öppenhet, tog det honom 14 år att spräcka den svåraste
tystnaden av alla. I somras, när han
fyllde 65 år, fick han frågan om han
vill ställa upp på en jubilarintervju
för nyhetsbyrån TT. Han funderade
och bestämde sig för att ställa upp.
Han tog ett djupt andetag, och beslutade samtidigt att
berätta om sin son Samuel.

- Han tog sitt liv veckan innan han skulle 18.

NilsFunckesögontåras.
Jagville berättaförattdetkanskekanhjälpanågon

till exempel avsked eller omplacering, är

annan.

ver påutvecldlngenatt talavälom den offentligaverk-

som regel straffbara.

samheten, där anställda ses som ambassadörer.

> Offentligt anställda

- Den här konstruktionen får till följd att enskilda
drar sig för att använda sin meddelarfrihet, säger han.

omfattas också av lojalitetsplikt. Det innebär

l INTERVJUNTALADE han förstagångenom det of fentligt. Menöppenhetenmöttesavenväggavtystnad,
kanskeföratt självmordännuomgesavtabu.
- Jagharfåttväldigtfåreaktioner.Jagundrarom det
intefortfarandeärskamfulltochsvårtatttalaomsjälv-

till exempel att den an-

NILS FUNCKE HAR ALLTID Stått upp för det han tror
på. Det är sent 1970-tal på Katrinefors pappersbruk
i Marlestad där han, då lite över 20 år gammal, jobbar
som verkstadsarbetare. Påbmket sprider sig små lappar som uppmanar de anställda att ställa sig bakom
lönekraven. Cheferna ser inte med blida ögon på lap36

ställda inte får sprida
oriktiga uppgifter om

arbetsgivaren i syfte
att skada.

mord, sägerhaneftertänksamt.
Han fortsatte jobba efter Samuels död. Jobbet, som
han ser som sitt kall, fick en annan innebörd efter det.

- Jobbet blev min räddning. Jaghar åtminstone några
timmar varje dag kunnat gå in l jobbet och tänka bort
det. Ävenom det finns därhelatiden. ®
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