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Sammanträde med Etiska rådet 
 
Datum för mötet Klockan Plats 

2019-03-01 13.00-15.00 Polismyndigheten, Plenisalen Sammanträde nr 54 
 
Kallade 

Kristina Ståhl, ordförande 
Kerstin Wigzell 
Susanne Wigorts Yngvesson 
Erik Steen 
Iain Cameron 
Claes Lundblad 
 
Närvarande 

Kristina Ståhl 
Kerstin Wigzell 
Erik Steen 
Iain Cameron 
Claes Lundblad 
 
Anders Thornberg, rikspolischef 
Håkan Öberg, sekreterare 
Martin Valfridsson, avdelningschef 
Johanna Gustavsson, handläggare 
Carola Ahlström Määttä, avdelningschef 
Kristian Ljungberg, handläggare 
 
 
För kännedom till 

Nationella strategiska ledningsgruppen 
 

 

1 Sammanträdet inleds 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna, 
varefter dagordningen fastställdes. 

2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
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3 Etiska överväganden i anledning av 
Polismyndighetens medverkan i 
massmediaproduktioner (Diskussion) 
Anders Thornberg lämnade en kortfattad introduktion, varefter 
han förklarade att det inte finns behov av något skriftligt ytt-
rande. Martin Valfridsson och Johanna Gustavsson presenterade 
kortfattat de rättsliga förutsättningarna och uppgav att lagstift-
ningen inte har ändrats efter att etiska rådet behandlade frågan i 
januari 2012. Carola Ahlström Määttä introducerade frågan om 
Polismyndighetens medverkan i massmediaproduktioner, varvid 
hon lyfte fram att en riktlinje är under framtagande, att Polisreg-
ion Stockholm arbetar efter ett framtaget regelverk och att ar-
betsmetoden är oberoende efteråkning. Frågan diskuterades. 
 
Det beslöts att fortsätta diskussionen vid etiska rådets nästa möte 
den 12 april 2019. Polismyndigheten ska skriftligen beskriva hur 
den arbetar med produktionsbolagen och hur den avser att arbeta 
framöver. Myndigheten ska därutöver tillhandahålla Polisregion 
Stockholms regelverk gentemot produktionsbolag, utkastet till 
riktlinjer för medverkan i externa medieproduktioner och prome-
moria om kriterier för medverkan i externa medieproduktioner. 
 
Carola Ahlström Määttä förklarade att Varg Gyllander – som  
arbetar med Polismyndighetens medverkan i massmediaproduk-
tioner – kan medverka vid nästa möte. 
 
Anders Thornberg meddelade att han kan komma att ompröva 
sitt beslut om huruvida det behövs ett skriftligt yttrande och att 
han sålunda kan komma att be etiska rådet att avge ett skriftligt 
yttrande. 

4 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Kommande sammanträden 
 
den 12 april 2019  kl. 13.00-15.00 
den 13 september 2019 kl. 13.00-15.00 
den 13 december 2019 kl. 13.00-15.00 
 
Samtliga möten äger rum i Plenisalen, C-huset, Plan 11 Röd, 
Polhemsgatan 30, Stockholm. 
 
Vid protokollet  Justeras 

  
 
 
 Håkan Öberg   Kristina Ståhl 
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