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Slutkommentarer	  angående	  Blekinge	  tekniska	  högskolas	  nya	  kommunikationspolicy	  

I	  en	  tidigare	  kommentar	  till	  UKÄ	  anmärkte	  vi	  på	  följande	  föreskrift	  i	  Blekinge	  tekniska	  högskolas	  nya	  
kommunikationspolicy	  (sid.	  5):	  

”Personliga	  hemsidor	  som	  kopplas	  till	  BTH:s	  webbplats	  får	  endast	  innehålla	  material	  som	  är	  relevant	  
för	  BTH:s	  verksamhet.”	  

Vår	  synpunkt	  var	  väsentligen	  att	  föreskriften	  strider	  mot	  den	  grundlagssäkrade	  yttrandefriheten.	  BTH	  
har	  i	  ett	  yttrande	  till	  UKÄ	  svarat	  på	  kritiken	  (”Kompletterande	  yttrande	  över	  anmälan	  ang.	  Blekinge	  
Tekniska	  Högskolas	  kommunikationsdokument”):	  

”Då	  BTH	  tillåter	  att	  en	  anställds	  personliga	  hemsida	  länkas	  till	  BTH:s	  hemsida	  betraktar	  BTH	  detta	  
som	  en	  utökning	  av	  BTH:s	  webb	  vilket	  innebär	  att	  de	  yttranden	  som	  görs	  på	  den	  egna	  hemsidan,	  
anser	  BTH,	  att	  detta	  görs	  som	  anställd.	  Avsikten	  med	  att	  ge	  möjligheten	  till	  att	  länka	  personliga	  
hemsidor	  till	  bth.se	  är	  att	  utöka	  möjligheterna	  att	  sprida	  relevant	  myndighetsinformation.	  I	  
begreppet	  relevant	  innefattas	  information	  om	  utbildning,	  forskning,	  samverkan	  mm,	  kopplad	  till	  
högskolans	  verksamhet.	  I	  de	  fall	  då	  anställda	  har	  personliga	  hemsidor	  utan	  länk	  till	  bth.se	  där	  det	  
görs	  yttrande	  om	  exempelvis	  BTH	  görs	  detta	  som	  medborgare.”	  

Vidare:	  

”Anledningen	  till	  att	  personliga	  hemsidor	  kan	  kopplas	  till	  högskolans	  hemsida	  beror	  på	  att	  forskare	  
och	  lärare	  väljer	  att	  utforma	  egna	  hemsidor	  för	  att	  på	  ett	  mer	  ingående	  sätt	  presentera	  och	  beskriva	  
sin	  forskning	  och	  undervisning	  som	  ett	  komplement	  till	  den	  information	  som	  finns	  bth.se.”	  

Vi	  har	  två	  kritiska	  synpunkter	  på	  BTH:s	  yttrande:	  

1)	  BTH	  ser	  alltså	  en	  externt	  kopplad	  hemsida	  som	  en	  förlängning	  av	  högskolans	  webbplats.	  Därför	  får	  
där,	  enligt	  högskolan,	  endast	  förekomma	  för	  högskolan	  relevant	  material.	  ARW	  menar	  dock	  att	  lärare	  
och	  forskare	  har	  rätt	  att	  ha	  uttala	  sig	  som	  medborgare	  även	  på	  de	  sidor	  som	  de	  förfogar	  över	  på	  
högskolans	  webbplats.	  Att	  länkade	  hemsidor	  ses	  som	  en	  förlängning	  av	  högskolans	  webbplats	  
innebär	  alltså	  inte	  att	  det	  inte	  skulle	  få	  finnas	  personligt	  material	  där.	  
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2)	  BTH:s	  beskrivning	  av	  varför	  lärare	  och	  forskare	  länkar	  till	  externa	  hemsidor	  är	  ofullständig.	  Det	  
görs	  även	  för	  att	  ge	  en	  bild	  av	  sig	  själv	  som	  person	  och	  intellektuell.	  Bilaga	  1	  innehåller	  några	  
exempel	  från	  svenska	  och	  amerikanska	  universitetshemsidor.	  Bilaga	  2	  innehåller	  ett	  inlägg	  för	  vår	  
hemsida	  där	  vi	  sätter	  in	  BTH:s	  föreskrift	  i	  ett	  större	  akademiskt	  sammanhang.	  

Bästa	  hälsningar	  

Professor	  Erik	  J	  	  Olsson	  	  	   Docent	  och	  lektor	  Magnus	  Zetterholm	  

Academic	  Rights	  Watch	  –	  bevakar	  den	  akademiska	  friheten	  i	  Sverige	  
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Bilaga	  1:	  Exempel	  på	  användning	  av	  länkade	  hemsidor	  med	  icke-‐akademisk	  information	  från	  Sverige	  
och	  USA	  

Bilaga	  2:	  ”Den	  avpersonaliserade	  läraren:	  därför	  är	  beslutet	  om	  vad	  som	  får	  finnas	  på	  externt	  länkade	  
hemsidor	  principiellt	  viktigt”,	  inlägg	  för	  Academic	  Rights	  Watch	  hemsida	  


