
Ytringsfrihed og journalistik
DSR Kreds Nordjylland 21.-22. november 2016

- Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at 
bl.a. sygeplejersker, lærere og fængselsbetjente deler 

deres viden i den offentlige debat.

Søren Pind, Justitsminister



Om mig…

• Carsten Lorenzen

• HK Bladet 1990

• Ti år hos DR Nordjylland

• Seks år hos TV2/Nord

• Nu deltid hos Kreds Nordjylland – og selvstændig på fjerde år

• Video2web.dk

• CarstenLorenzen@dsr.dk

mailto:CarstenLorenzen@dsr.dk


Dagens program

9.00-9.20: Ytringsfriheden under pres – Jytte Wester
9.30-9.40: Jeres erfaringer med ytringsfrihed på arbejdspladsen
9.40-10.10: Sådan er reglerne

- Grundlov, racismeparagraf, injurier, konventioner
- Tavshedspligt
- Offentlig ansattes ytringsfrihed

10.10-10.30: Kontakt til pressen og kildebeskyttelse
10.30-10.45: Pause
10.45-11.00: Sådan skrives et læserbrev
11.00-11.30: I skriver læserbrev
11.30-12.00: Gennemgang af læserbrev
12.00-12.30: Videointerview
12.30-13.00: Videoøvelse



Grundloven

§77. 

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at 
offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for 
domstolene. Censur og andre forebyggende 
forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.



Straffeloven

Straffeloven §266b: Racismeparagraffen

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i 
en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden 
meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer 
trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin 
race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, 
tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde 
eller fængsel indtil 2 år.



Straffeloven 2

Straffeloven §267: Injurieparagraffen

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller 
handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, 
der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, 
straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

Straffeloven §270 Injurieparagraffen 2

Er sigtelsens fremsættelse ved sin form utilbørlig fornærmende, kan 
straf efter § 267 anvendes, selv om sandhedsbevis føres; det samme 
gælder, såfremt gerningsmanden ikke har haft rimelig anledning til at 
fremsætte fornærmelsen. 



Straffeloven 3 (forkortede)
§98 + §99 Landsforræderiparagraffen 1
- Hjælp fra udlandet, sabotage eller medvirke til at påføre krig (livstid)

§110e Flagafbrændingsparagraffen
- Forhåne fremmed nation, herunder EU (2 års fængsel)

§121 Tjenestemandsfornærmelse
- Med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder personer under 

udførelsen af hans tjeneste, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§140 Blasfemiparagraffen
- Spotter eller forhåner lovlige religionssamfunds tro eller gudsdyrkelse (fire 

måneder)

§264d Paparazzi-paragraffen
- Videregive meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i 

øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan 
forlanges unddraget offentligheden.



Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention

• Artikel 10:

• Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed
og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden ind-
blanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

• Stk. 2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og 
ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, 
restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er 
nødvendige i et demokratisk samfund…

• Artikel 14:
Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder 
skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, 
politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert 
andet forhold.



FN's Racediskriminationskonvention

• Danmark har underskrevet FN's 
Racediskriminationskonvention, men konventionen er kun 
gældende for så vidt, at artiklerne er indført direkte ved 
danske love.

• ”...udtrykket racediskrimination (betyder) enhver forskel, 
udelukkelse, begrænsning eller fortrinsstilling på grundlag af 
race, hudfarve, afstamning, eller national eller etnisk 
oprindelse, hvis formål eller virkning er at ophæve
eller svække den ligelige anerkendelse, nydelse eller 
udøvelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder på det politiske, økonomiske, sociale, 
kulturelle eller et hvilket som helst andet område af 
samfundslivet.”



Sager

• Sanne Salomonsen i Ugens Rapport

• Mogens Glistrup blev både i byretten, landsretten og i Højesteret 
dømt for i TV at have kaldt muslimer for "verdensforbrydere", der 
vil udsætte danskere for "kastrering og drab" og "enhver, der har 
studeret muhamedanismen, ved, at de kun er her for at indsmigre 
sig, indtil de er stærke nok til at henrette os". (Syv dages betinget 
hæfte)

• Morten Messerschmidt og Kenneth Kristensen Berth: I februar 
2001 indrykkede Dansk Folkepartis Ungdom en annonce med 
teksten: "Masse-voldtægter, Grov vold, Utryghed, 
Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet. Det er, 
hvad et multietnisk samfund tilbyder os.” (14 dages betinget 
fængsel)



Tavshedspligt

Forvaltningslov § 27 (forkortet) 
Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. 
borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller 
anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er 
nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til 
offentlige eller private interesser, herunder navnlig til:
1) statens sikkerhed og rigets forsvar, 
2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser
3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt 

straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller 
4) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det 

offentliges forretningsvirksomhed 
5) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at 

beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder 
økonomiske, forhold



Overtrædelse af tavshedspligt

• Straffeloven § 152:

• Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, 
og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige 
oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået 
kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.



Offentlig ansattes ret og pligt

Vejledning om offentlig ansattes ytringsfrihed:

- Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at bl.a. 
sygeplejersker, lærere og fængselsbetjente deler deres viden i 
den offentlige debat.

- Jeg håber, at vejledningen kan inspirere til, at man på den 
enkelte arbejdsplads får talt om de ansattes ytringsfrihed.

Søren Pind, Justitsminister

http://justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/vejledning-om-offentligt-ansattes-ytringsfrihed

http://justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/vejledning-om-offentligt-ansattes-ytringsfrihed


Oplysningsindsats

• ”Som led i den styrkede oplysningsindsats vil Justitsministeriet 
i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen derudover 
udarbejde et e-læringsforløb, som det er ambitionen, at alle 
ansatte og ledere i det offentlige skal have mulighed for at 
gennemføre. (Foråret 2017)”.

• ”KL, Danske Regioner og de faglige organisationer vil også 
sætte fokus på emnet gennem bl.a. gå-hjem-møder, 
netværksmøder, nyhedsbreve og uddannelsestiltag.”



Betydning for samfundet

• ”Offentligt ansattes deltagelse i debatten er ikke kun af 
betydning for den enkelte ansatte. Den er mindst lige så vigtig 
for samfundet, fordi offentligt ansatte – i kraft af deres særlige 
viden og erfaring inden for deres fagområder – kan være med 
til at højne det faglige niveau i den offentlige debat.”

• ”Det er en grundlæggende forudsætning for, at offentligt 
ansatte benytter deres adgang til at deltage i den offentlige 
debat, at både ansatte og ledere er klar over omfanget af de 
ansattes ret til at ytre sig.”



Overblik

• ”Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke 
på myndighedens vegne”.

• ”Man må ikke bryde sin tavshedspligt”.

• ”Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, 
f.eks. ved at fremsætte injurier”.

• ”Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte 
åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens 
eget arbejdsområde”. 

• ”Holder man sig inden for disse rammer, må man som 
udgangspunkt sige, hvad man vil. Det gælder, selv om man udtaler 
sig kritisk over for sin arbejdsplads. Det gælder også, selv om man 
ikke først har rejst kritikken internt eller i øvrigt orienteret sin 
ledelse”.



Hvad er det klogeste?

• Et er ret – noget andet er, hvad der er smart

• ”En offentligt ansat har ret til at fremføre en eventuel kritik 
offentligt uden først at rejse kritikken internt på 
arbejdspladsen over for f.eks. ledelsen eller en 
tillidsrepræsentant. I en række tilfælde vil det dog kunne være 
mest hensigtsmæssigt og fornuftigt først at rejse kritikken via 
de interne systemer, bl.a. af hensyn til muligheden for at 
forbedre de forhold, man finder er kritisable, og af hensyn til 
de fremtidige samarbejdsforhold på arbejdspladsen. Dette 
kan arbejdsgiveren dog ikke stille som krav.”



Whistleblower

”Hvis der er tale om fortrolige oplysninger, vil sådanne oplysninger kun 
kunne videregives til pressen eller andre, hvis det varetager en 
åbenbar almen interesse eller eget eller andres tarv, som der står i 
straffelovens § 152 e. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis den 
ansatte videregiver oplysninger om konstaterede ulovligheder inden 
for den offentlige forvaltning.”

”Derudover har offentligt ansatte, som bliver pålagt ulovlige ordrer, ret 
– og i visse tilfælde også pligt – til at underrette internt om ulovlige, 
herunder fagligt uforsvarlige, forhold. Offentligt ansatte har altså også 
en “intern meddeleret”. 

”Offentligt ansatte har desuden ret til at rette henvendelse til relevante 
eksterne tilsynsorganer, herunder Folketingets Ombudsmand eller 
Rigsrevisionen, i tilfælde af klare ulovligheder.”



Ledelsens reaktion

• ”Det betyder, at ytringen ikke i sig selv kan føre til afskedigelse eller 
andre former for direkte eller indirekte sanktionering – som f.eks. 
ændring af den ansattes arbejdsområde, eller at den ansatte ikke 
tilgodeses i forbindelse med tildeling af løntillæg.”

• ”Der kan dog være tilfælde, hvor følgevirkningerne af en lovlig 
ytring – f.eks. samarbejdsvanskeligheder – er af en så alvorlig 
karakter, at det kan danne grundlag for, at ledelsen gør brug af de 
nævnte reaktioner over for den offentligt ansatte.”

• ”Ledelsen skal i sådanne tilfælde være særligt opmærksom på de 
krav, der gælder om, at samarbejdsvanskelighederne skal være 
betydelige, at vanskelighederne i det væsentlige skal skyldes den 
ansatte, og at samarbejdsvanskelighederne skal søges løst på den 
mindst indgribende måde for den ansatte.”



Åbenhed er godt

• ”Debat og åbenhed bør også fremmes internt på den enkelte 
arbejdsplads. Her spiller ledelsen en væsentlig rolle for, at der 
skabes en kultur, hvor det er både legitimt og velset, at man 
viser interesse for og debatterer arbejdspladsens forhold.”

• ”Både ledere og medarbejdere bør være bevidste om, at 
loyalitet mod arbejdspladsen ikke blot betyder, at man udviser 
respekt for de trufne beslutninger, men også at man på 
konstruktiv vis påpeger eventuelle kritiske forhold.”

• ”Det anbefales derfor, at man på den enkelte arbejdsplads 
åbent drøfter de offentligt ansattes ytringsfrihed og i øvrigt 
søger at skabe de rette vilkår for en konstruktiv debat om 
arbejdspladsens forhold.”



Kontakt til pressen

• Forberedelse, forberedelse og forberedelse

• Utroværdige og sensationshungrende?

• Elsker konflikt og uenighed

• Redaktør bestemmer

• Send pressemeddelelse, men ring og følg op!



Hvis journalisten ringer

• Stil spørgsmål

• Hvilken historie skal fortælles?

• Vinkel?

• Hvad forventer journalisten af dig?

• Tid til forberedelse og grundig snak

• Gennemsyn?

• Pligt til at viderebringe dine synspunkter fair

Dine spørgsmål forpligter journalisten



Kildebeskyttelse

• Journalister har ret og pligt til at beskytte kilder

• Retsplejeloven §172

• Redaktører og redaktionelle medarbejdere …, har ikke pligt til at 
afgive vidneforklaring om:

• 1) Hvem der er kilde til en oplysning eller forfatter til en artikel, eller 
hvem der har optaget et fotografi eller frembragt en anden billedlig 
fremstilling. Sker der offentliggørelse, er det en forudsætning for 
vidnefritagelsen, at kilden, forfatteren, fotografen eller fremstilleren 
ikke er identificeret i det trykte skrift.

• 2) Hvem et billede forestiller, eller hvem der er genstand for omtale, 
når de pågældende har fået tilsagn om anonymitet. Sker der 
offentliggørelse, gælder vidnefritagelsen, blot identiteten ikke 
fremgår af teksten.



Undtagelser for kildebeskyttelse

• Stk. 5:

• Angår sagen en lovovertrædelse, som er af alvorlig karakter, og som 
efter loven kan medføre straf af fængsel i 4 år eller derover, kan 
retten dog pålægge de i stk. 1-4 nævnte personer vidnepligt, 
såfremt vidneførslen må antages at have afgørende betydning for 
sagens opklaring og hensynet til opklaringen klart overstiger 
massemediernes behov for at kunne beskytte deres kilder.

• Stk. 6.

• Retten kan ligeledes pålægge de i stk. 1-4 nævnte personer 
vidnepligt, hvis sagen angår en overtrædelse af straffelovens §§
152-152 c. Dette gælder dog ikke, hvis det må antages, at 
forfatteren eller kilden har villet afdække forhold, hvis 
offentliggørelse er af samfundsmæssig betydning.



Læserbreve

• Et godt læserbrev er aktuelt, originalt og præget af kvalitet.

• Find et emne – ikke to!

• Vælg en målgruppe

• Vælg et medie

• Det hjælper altid med personligt engagement. Så brug din 
vrede, glæde, undren eller forargelse til virkelig at gøre 
læsebrevet personligt.

• Overskriften skal være kort og opfindsom.

• Første sætning skal indeholde pointen med læserbrevet.



Læserbreve 2

• Skriv klart og tydelig, undgå lange uforståelige fremmedord, 
brug gerne talesprog.

• Vær konkret.

• Skriv gerne læserbrevet på en original måde. Sæt pointerne 
tydeligt op, gerne med sammenligninger eller sproglige 
billeder.

• Skriv pænt – også om dem, du er uenig med!

• Mængden af argumenter: Når du skriver korte indlæg, så hold 
dig til et eller få argumenter.

• Højst en halv A4.



TV-interview

• Find din rolle

• Case – almindeligt menneske

• Hjælper – kan være dig

• Modstander – the bad guy

• Hvem er du?



Hvem deltager – og hvor

• Hvem er ellers med i indslaget?

• Hvor skal det bringes – og i hvilken sammenhæng?

• Hvor skal det filmes – og har du bedre forslag?

• Hvor langt bliver det?



Forbered dit budskab

• 8-15 sekunders taletid – måske gange to

• Brug ikke ti pointer – du bestemmer ikke, hvilke der bruges

• Ikke fagsprog – din mor skal kunne følge med

• Med i et, to eller tre klip

• Højst tre pointer til almindeligt nyhedsinterview

• Øv dig evt. med smartphone



Kritiske vinkler

• Forbered dig på alle mulige kritiske vinkler

• De kan komme, selv om andet er aftalt



Historien laves alligevel

• Du kan ikke redigere medierne

• Din chance for at forklare

• ”Ingen kommentarer” virker mistænkeligt

• Få rettet misforståelser



Vær upåfaldende

• Se almindelig og pæn ud

• Tal pænt

• Klæd dig efter forholdene

• Se på intervieweren

• Hold øjenkontakt

• Bevæg dig naturligt

• Spørg journalist og fotograf inden interview



Andre gode råd

• Tag dig tid – og tag tingene om

• Svar kort, præcist og helst uden ironi

• Elsk intervieweren og seerne – SMIL



Dobbelttjek

• Tjek aftalerne, når I mødes

• Ny vinkel?

• Nye deltagere?

• Nye spørgsmål og forventninger?



Tal sandt

• Lyv aldrig!

• Sandhed, men ikke altid hele sandheden

• Tænk positivt

• Øv alle besværlige spørgsmål


