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Utgivarens förord

Vem granskar granskarna? Frågan är ofta ställd –
mera sällan besvarad. Ändå har det länge funnits
många individer och organisationer som ägnat sig åt
mediegranskning. 

Hur många känner i dag exempelvis till poeten
Ragnar Thoursies bok ”Moderna drakar” från 1949?
I den ägnade sig Thoursie bland annat åt kvantitativ
mediegranskning. Han lät två unga studenter vid
namn Richard Guston och Olof Palme räkna och ana-
lysera innehållet på kvällstidningarnas löpsedlar och
publicerade sedan sida upp och sida ner med tabeller
över förekomsten av grövre brott, mord och sexualia
på löpen. Hans förhoppning var att väcka debatt och
få till stånd en reaktion mot Aftonbladets, Aftontid-
ningens och Expressens prioriteringar av vad som i
hans ögon till stor del handlade om ryktesspridning. 

Thoursie angrep satsningen på lättviktiga sensatio-
ner, främst för att en sådan snedvridning av informa-
tionen ”skymmer sikten för medborgaren, gör honom
obekant eller blott alltför flyktigt bekant med de pro-
blem, det samhälle, den tid som är hans och som han
på ett eller annat sätt måste ta ställning till” (Thour-
sie, 1949, s. 235).
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Aftonbladets chefredaktör PGP smädade Thoursie
för att bedriva tidningskritik med tumstock och ef-
terlyste konstruktiv kritik, Aftontidningen saknade
”grundlig eftertanke” hos granskaren och Expressen
anklagade Thoursie för att vilja ”väcka opinion mot
tryckfriheten” (von Krogh, 2006, s. 129).

Varför är Thoursies och andras mediegranskningar
så okända? Kan det bero på att den var ointressant
och obetydlig? Eller bör vi även söka svaret i devisen
om att segraren är med om att skriva historien? Att
rapportören har utvecklat olika retoriska grepp för att
bemöta granskning och kritik, grepp som används fli-
tigt även i dag. Vi ser några exempel ovan från kvälls-
tidningarnas reaktioner på 1940-talet: granskningen
bör vara genomtänkt och konstruktiv för att tas på
allvar; kritiken hotar tryckfriheten.

Mediernas inflytande har inte minskat sedan 1940-
talet; behovet av mediegranskning har inte heller
minskat sedan dess. Men granskningen är fortfarande
ganska okänd. I denna antologi vill vi lyfta fram me-
diegranskningens motiv, erfarenheter och möjligheter
för diskussion och utveckling. 

Vi hoppas att frågan inte ska förbli obesvarad:
Vem granskar granskarna?

Torbjörn von Krogh 
föreståndare Sim(o)
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Torbjörn von Krogh, Sim(o)

Hur mår medie-
granskningen i Sverige?

Del I. Åren 1988–2000

Svaret på frågan kan bero på positionen hos den som
svarar. Ett exempel är de besvikna Juholtanhängare
som i samband med s-partiledarens avgång skyllde på
medierna och ville se en hårdare granskning av fram-
vällande mediedrev medan åtskilliga redaktörer till-
bakavisade drevkritiken helt; Juholt bäddade själv för
sin sorti.

På en mer generell nivå lyfte Aftonbladets chef-
redaktör fram en växande mediekritik som ett utmär-
kande drag för vår tid i programmet Mediernas
genomgång av det gångna medieåret på nyårsafton
2011 (Medierna, 2011). Varje stor nyhetshändelse
skapar numera en egen metadebatt om mediebevak-
ningen av samma händelse ansåg Jan Helin, van som
han är att försvara och diskutera Aftonbladets publi-
ceringar offentligt.

Lars Adaktusson, tidigare bland annat program-
ledare på SVT och TV8, har i debatter och kolumner
alltmer framträtt som mediekritiker. Han anlägger ett
annat perspektiv:
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Sammantaget är det uppenbart att mediekritiken och
den pressetiska modellen inte fungerar i Sverige. Den in-
terna diskussion som förs inom journalistkåren omsätts
inte i praktisk handling och kritiken i den offentliga
debatten bagatelliseras eller viftas undan. (Adaktusson,
2011, s. 197)

Hur har mediegranskningen utvecklats i Sverige? Vid
en diskussion om Sim(o)s framtida verksamhet på
Sim(o)s rådsmöte i december 2011 ställde PM Nilsson
(då på Newsmill, i dag på Bonnier) en relevant fråga
om mediegranskningens infrastruktur. Hur har den
förändrats sedan Sim(o) började ta form för femton år
sedan? Här följer ett försök att skissa på några drag i
utvecklingen. 

Skildringen har publicerats på Sim(o)s blogg (me-
diestudier.wordpress.com) med önskemål om syn-
punkter, kompletteringar och mothugg. Önskemålen
infrias delvis av bidragen i denna antologi, men fler
iakttagelser och invändningar välkomnas på bloggen.

Ett historiskt perspektiv

Mediekritiken har en lång historia i Sverige och i värl-
den. Den har och har haft sociala, kulturella, filoso-
fiska, ekonomiska, politiska och tekniska dimensio-
ner. Mediepaniker har blossat upp, falnat och tänts på
nytt. På 1860-talet i Sverige fanns tidningen Granska-
ren som inriktade sig på att kritisera andra tidningar,
på 1920-talet kom tidningen Dementi där människor
som kände sig misshandlade av pressen kunde lägga
fram sin version och 1949 redigerade Ragnar Thour-
sie boken ”Moderna drakar – En debatt om dagspres-
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sens problem”. Själv skrev han kapitlet ”Kvällstid-
ningar och sensationer” med utförlig statistik över
löpsedlarnas anspelningar på mord, grövre brott och
”sexualia”. Den här lilla historiska tillbakablicken
kan förefalla som en utvikning från textens tema, men
ett längre perspektiv behövs för att påminna om att
mediegranskningen och mediekritiken inte är något
exceptionellt för vår tid. Den rullar hela tiden på; den
avspeglar och gestaltar sin samtids attityder och kon-
flikter. Mediekritiken är i varje tid inte helt ny, men
heller inte riktigt den samma som tidigare.

Vid slutet av 1980-talet var möjligheterna eller ris-
kerna (beroende på ståndpunkt) med att bryta upp det
statliga monopolet över radio och tv en avgörande
mediefråga. I den samlades förhoppningar om vitali-
sering och breddning av innehållet med farhågor om
kommersialisering och fördumning. Tekniken slår
politiken sade Jan Stenbeck och drev på. 1987 nådde
TV3 svenska tittare, 1989 TV5, 1990 TV4 via satellit
och 1992 TV4 via marknätet.

Professionaliseringen slog också politiken. Den
journalistiska yrkesrollen stärktes medan partipressen
försvagades.

Ett delvis annorlunda medielandskap växte fram
på 1990-talet där partiernas inflytande minskade och
marknadens betydelse ökade. I detta landskap forma-
des nya institutioner och roller för mediegransk-
ningen. Olika aktörer hade olika drivkrafter.
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Näringslivet

Näringslivets Mediainstitut, NMI, bildades 1988.
Namnet valdes för att klargöra att näringslivet var av-
sändaren; institutet finansierades av arbetsgivarorga-
nisationen SAF. Mediernas makthavare skulle vänjas
vid ”att bli behandlade som just det de är, alltså makt-
havare bland andra makthavare” (Larsson, 1994).
Etermediernas nyhetsförmedling var en av de tydli-
gaste måltavlorna. Skrifter om behovet av ”fri” radio
publicerades och ekoredaktionens makt och miss-
grepp gisslades. Initiativtagaren Janerik Larsson, vice
vd och informationschef på SAF, förklarade senare av-
sikten med NMI:

NMI är en del av SAFs opinionsbildande verksamhet.
Men syftet är inte att skapa hegemoni. Det är viktigt för
företagen att den information utifrån vilken de agerar är
korrekt, och i så måtto är en bättre journalistik också en
näringsvänligare journalistik. Även obehagliga sanning-
ar måste få sägas. (Larsson, 1998, s. 31)

NMI under Janerik Larsson initierade också snabba
löpande innehållsundersökningar av de stora redak-
tionernas publiceringar, inspirerade av medieforska-
ren Robert Lichters arbete i USA. Det skedde inom ra-
men för en fristående stiftelse som leddes av medie-
forskaren och sedermera professorn vid JMK Håkan
Hvitfelt. Mellan 1989 och 1995 producerades 31
nyhetsbrev (Larsson, 1998) med rubriken ”Media
Monitor” som innehöll kvantitativa mätningar av
valrörelser och större nyhetshändelser. Nyhetsbrevet
hade enligt Håkan Hvitfelt en upplaga på 1000 exem-
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plar och gick främst till politiker och mediechefer.
Verksamheten drevs av två heltidsanställda undersök-
ningsledare plus utbildade studenter/kodare. När Jan-
erik Larsson slutade på SAF 1995 drogs finansie-
ringen till Media Monitor in. 

Både Janerik Larsson och Håkan Hvitfelt skriver
om sina erfarenheter i föreliggande antologi.

Folkrörelserna

1990 bildades Svensk Informations Mediecenter för
att granska massmedierna som ”på gott och ont [spe-
lar] en stor roll i dagens samhälle”. Organisationen
finansierades av A-pressen och tynade bort efter några
år efter A-pressens konkurs.

Folkrörelsekritiken mot medierna och värnandet
om en icke-kommersiell public service hölls levande i
Folkrörelsernas Medieforum som bekostades av LO
och TCO. Även Svenska kyrkan, Röda korset och
nykterhetsrörelsen ingick. Folkrörelserna hade tappat
ägarinflytande över Public service-bolagen när ägan-
det förändrades 1993 av en borgerlig regering; de
övriga delägarna – dagspressen, näringslivet och delar
av kooperationen – engagerade sig i privatägd radio/
tv och ville/kunde inte kvarstå som ägare av Sveriges
Radio.

TCO var aktiv i mediedebatten, bland annat ge-
nom en serie debattantologier som redigerades av or-
ganisationens informationschef Bertil Jacobson (tidi-
gare chefredaktör för TCO-tidningen). Böckerna
hette ”Makten över opinionen” (1991), ”Massmedia
som megafon” (1993), ”Från folkbildning till tingel
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tangel” (1994) och ”Mångfaldens enfald” (1995). En
måltavla var ägarkoncentration inom medierna. Bertil
Jacobson skrev i förordet till den sista boken:

Syftet med den här boken är att få till stånd en bred ge-
nomlysning av dagsläget och vilka följder den långt
gångna mediekoncentrationen får för läsare, tittare och
lyssnare. TCO kommer tillsammans med Folkrörelser-
nas Medieforum att aktivt föra denna debatt vidare.
(Jacobson, 1995, s. 7)

Så småningom finansierade Folkrörelsernas Medie-
forum ett återkommande mediegranskande organ
(nyhetsbrev-tidskrift-pocketbok) som hette Media i
Fokus.

Under 90-talet tillsatte s-regeringar olika utred-
ningar och arbetsgrupper som tog fram undersök-
ningar om mediekoncentration. Tidningen Arbetets
nedläggning hösten 2000 var en ny smäll. Social-
demokraterna fick dock aldrig tillräckligt stöd i riks-
dagen för att kunna lägga fram förslag om grundlags-
ändringar på området. LO spädde på med utred-
ningar och skrifter med titlar som ”Klassamhället i
massmedia” (2001) och ”Vad kan och vad bör göras
– massmedia i klassamhället” (2002).

Journalisterna

En tredje gren av mediegranskning och mediekritik
byggde på insatser av journalisterna själva såväl inom
som utom de traditionella medierna. Här fanns sedan
länge interna diskussioner inom Publicistklubben,
programmet Vår grundade mening i Sveriges Radio
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och granskningar inom branschtidningarna, men i
slutet av 1980-talet skedde en intensifiering. Det
kunde exempelvis handla om självkritiska diskussio-
ner och utbildningsseminarier som inom Nätverket
för god journalistik (startår 1988) och Föreningen
Grävande journalister (startår 1989). Det mediekri-
tiska nätverket ”Allt är möjligt” startade 1992 och
den mediekritiska tidskriften Makt & Media kom
med sitt första nummer 1993.

Kerstin Brunnberg skriver om resonemangen
bakom Vår grundade mening och Maria Edström om
nätverket ”Allt är möjligt” i denna antologi.

Forskningen

Vid universitet och högskolor utvecklas medieforsk-
ningen under 1990-talet. Stig Hadenius utsågs 1990
till Sveriges första professor i journalistik. En scha-
blonkritik mot delar av forskningen från bland annat
mediebranschen gällde dess långsamhet och isolering.
Försök gjordes från forskarhåll för att förbättra kon-
takterna med omvärlden och föra ut mer av de veten-
skapliga rönen.

Partiveckan, sedermera Demokrativeckan, i Sunds-
vall startade 1988. 1992 inrättades en så kallad gäst-
professur för mediepraktiker vid journalistutbild-
ningen i Göteborg, finansierad av mediefamiljen
Hjörne. Bo Strömstedt från Expressen var den förste.
1994 finansierade mediefamiljen Bonnier en liknande
gästprofessur vid journalistutbildningen i Stockholm
med Mats Ekdahl från Resumé och Vi som förste
innehavare. Demokratiinstitutet för studier av förhål-
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landet medborgare-politiker-medier vid dåvarande
Mitthögskolan i Sundsvall kom igång 1997. Samma
år inrättades Medieakademin i Göteborg som ett sam-
arbete mellan Göteborgs-Posten, Göteborgs univer-
sitet och reklamfirman Forsman & Bodenfors med
flera. Och året efter, 1998, inspirerade gästprofessorn/
doktoranden Christina Jutterström, tidigare chef-
redaktör för Dagens Nyheter, medieforskarna i Göte-
borg till att starta ”Centrum för granskning av jour-
nalistik och medier vid Göteborgs universitet” som
bland annat gav ut tidskriften Granskaren. Christina
Jutterström skriver bland annat om Granskaren i
denna antologi.

Det civila samhället/medieanvändarna

Nätverket ”Allt är möjligt” som redan nämnts kan
även föras hit. Det innehöll huvudsakligen journalis-
ter men även personer utanför medievärlden som
vände sig mot ”enfaldiga skildringar av kvinnor och
män i medierna”.

Ett annat projekt (som delvis kan hänföras till de
tidigare nämnda folkrörelserna) är Quick Response
som startade 1998 för att granska mediernas stereo-
typer om invandring, integration och främlingsfient-
lighet.

Debattböcker om medierna kritiserar enligt en
sammanställning av SNS Demokratiråd verksam-
heten ömsom från vänster (70-talet) och från höger
(80-talet). Men sedan skedde en förändring:

Under 1990-talet framträdde en gemensam nämnare i
kritiken, nämligen att medierna har fått en ökande makt
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och att samhället i ökande grad präglas av medialisering.
Den mediedebatt som tidigare stått mellan vänstervrid-
ning och högervridning hade nu kommit att handla om
medievridning, ett uttryck som myntades av den norske
maktutredaren Gudmund Hernes. (Demokratirådet,
2005, s. 13)

Stiftelsen Institutet för mediestudier

Det är i denna mylla, som naturligtvis är ännu mer
sammansatt än den bild jag tecknat här, som behovet
av Sim(o), Stiftelsen Institutet för mediestudier, börjar
diskuteras av personer från näringsliv, folkrörelser,
forskning och medier vid mitten och slutet av 90-talet.
Media Monitor var nerlagd men medierna upplevdes
som mäktigare och mäktigare och behövde granskas.
Forskning fanns, men nådde den ut? Och handlade
den om de mest angelägna frågeställningarna? 1999
registrerades Sim(o) som en oberoende ideell stiftelse
vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Del II. Åren 2000–2010

Den holländska medieforskaren Yael de Haan har i
sin färska doktorsavhandling analyserat 1685 artiklar
med mediekritik ur dagstidningen NRC Handelsblatt
och ur journalisternas fackliga tidning De Journalist
under åren 1987–2007. Vid sin analys finner hon att
strukturella frågor om mediekoncentration, public
service-bolagens ställning, dagspressens sjunkande
upplagor och framväxten av ny medieteknik domine-
rar mediekritiken under 1990-talet.
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Även om dessa frågor finns kvar på 2000-talet så
överflyglas de i den senare debatten av kritik av me-
diernas verksamhet och uppförande (performance).
Det handlar om till stor del om händelsedriven debatt
om osaklig och överdriven rapportering, bland annat
om den sedermera mördade politikern Pim Fortuyn.
de Haan lyfter fram fyra ämnen:

…biased media coverage, increasing infotainment and
sensationalist aspects in news coverage, the media hav-
ing too much power, and failing to recognize and address
the public’s concerns. Where the first three concerns are
mainly voiced by politicians, the last comes from mem-
bers of the public. (de Haan, 2011, s. 41)

Någon liknande genomgång finns mig veterligen inte
för den svenska mediekritiken, men som vi såg i första
avsnittet av denna artikelserie så var upplösningen av
det statliga monopolet över radio och tv en övergri-
pande fråga för mediediskussionen i Sverige på 1990-
talet. Även mediekoncentrationen var ett viktigt ämne
för kritiker, särskilt till vänster i politiken. Och hän-
delsekritiken har stundtals varit intensiv på 2000-
talet, exempelvis i samband med mordet på utrikes-
minister Anna Lindh 2003. Ordet mediedrev har bli-
vit vanligare, både som skällsord och som en beskri-
vande term. Samtidigt har förstås debatten om den
tekniska utvecklingens betydelse för mediernas kvali-
tet på gott och ont förstärkts.
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Näringslivet

Näringslivets Mediainstitut förde en tynande tillvaro
efter att finansiären SAF slogs ihop med Industriför-
bundet till Svenskt Näringsliv under 2001. 2006 gjor-
des en nystart av verksamheten och en överflyttning
till Timbro. 2008–2010 har Timbro medieinstitut un-
der Roland Poirier Martinsson publicerat 16 rappor-
ter enligt Timbros hemsida. Rapporterna är ganska
kortfattade. Sidantalet varierar från 38 sidor (Mats
Johansson: ”Divergens eller konvergens? Medierna
och mediepolitiken”, 2010) till nio sidor (PM Nilsson:
”Skriftspråkets återuppståndelse. En essä om den
digitala verkligheten”, 2009). Roland Poirier Mar-
tinsson skildrar filosofin bakom TMI i ett kapitel i
föreliggande antologi.

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS,
finansierade med stöd av näringslivet ett stort me-
diegranskande projekt några år in på 2000-talet.

Förbundet har lyssnat på sina medlemmars klagosånger
och lanserat SNS Medieforum – ett treårigt projekt för
att ska granska granskarna. För kalaset står storföretag
som Axel Johnson Gruppen, Ericsson och Handelsban-
ken. (Leijonhufvud, 2004)

SvD-reporterns beskrivning här ovan av bakgrunden
till SNS Medieråd är ofullständig. Projektledaren
Olof Petersson hade länge intresserat sig för medier-
nas roller i Sverige, bland annat som ordförande för
Maktutredningen 1985–1990. SNS-projektet resulte-
rade i ett tiotal böcker och åtskilliga underrapporter.
SNS demokratiråd inriktade sig under fyra år på me-
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diefrågor: ”Mediernas integritet” (2005), ”Mediernas
valmakt” (2006), ”Medierna och yttrandefriheten”
(2007) och ”Medierna: folkets röst?” (2008). Rådet
manade medierna att visa större öppenhet om sina
mål och medel samt att arbeta mer med kvalitetssäk-
ring.

Denna rapport utmynnar i en oro för att dagens medier
inte har tillräcklig integritet. Våra förslag inriktas dels på
att utveckla mediernas egen förmåga att värna sin själv-
ständighet, dels på att stärka försvaret mot påtryck-
ningar från yttre krafter av kommersiell, politisk och
populistisk natur. (Demokratirådet, 2005, s. 180)

Olof Petersson skriver i denna antologi om medie-
granskningen inom SNS.

Investeringsbolaget Nordstjernans huvudägare Axel
och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse engagerar sig
i frågan om mediernas kvalitet på olika sätt. Dels ge-
nom egen medieproduktion i form av Axess tv och tid-
skrift, dels genom seminarier (exempelvis om medie-
makt och mediearrogans 2004) och bidrag till forsk-
ning vid Reuters Institute i Oxford om medier och de-
mokrati.

Folkrörelserna

I november 2001 gav dåvarande socialdemokratiska
kulturministern Marita Ulvskog upp sina försök att få
igenom en blocköverskridande grundlagsändring för
att begränsa ägarkoncentration av medieföretag. Det
gick inte att åstadkomma en stor majoritet för försla-
get i riksdagen.
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I mars 2003 kom LO:s medieutredning med ord-
förande Wanja Lundby-Wedin i spetsen fram till att
ägarkoncentrationen i medierna fortsatt att öka men
att LO inte mäktade att balansera de stora företagens
mediemakt. ”Att motverka monopol och garantera
mångfald måste ytterst vara regeringens och riksda-
gens ansvar” (LO, 2003, s. 82). LO argumenterade
för mediemångfald och för LO-medlemmarnas delta-
gande i samhällsdebatten utan att hindras av sociala
och ekonomiska klyftor. Dessutom framfördes kritik
av mediernas innehåll; arbetsliv och arbetsmiljö för-
summas medan kvartalsrapporteringen gynnas. ”LO
vill att förbundsmedlemmarnas liv, vardag och situa-
tion i arbetslivet ska vara en viktig del i den verklighet
som skildras i medierna” (s. 83). LO:s ordförande
markerade mot mediernas makt i pressmeddelandet
som skickades ut om utredningen. Slutklämmen löd:

Alla har ett ansvar för vår demokrati. Medierna har ett
alldeles särskilt stort ansvar. Men medierna kan inte
sätta spelreglerna för demokratin. Det måste vara demo-
kratin som sätter spelreglerna för medierna.

9–10 maj 2003 ordnade ABF med flera ”När medi-
erna tar makten – Folkrörelsernas mediedagar” i
Stockholm med tal av statsminister Göran Persson,
kulturminister Marita Ulvskog, partisekreterare Lars
Stjernkvist och medieideologen Stig-Björn Ljunggren.
Seminariet var ett led i en kampanj inom ABF med
Stig-Björn Ljunggrens färska bok ”När medierna tar
makten” som kampanjunderlag. Ljunggren hävdade i
den att ”medierna konkurrerar med riksdag och re-
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gering om att spela första fiolen, möjligtvis i konkur-
rens med marknadskrafterna” (s. 14), att mediernas
innehåll inte är sant (s. 12) och att under mediedrev
”utövar medierna en makt jämförbar med krig eller
en börskrasch” (s. 23). Mediedagarna, som enligt
uppgift skulle bli återkommande, blev en engångshän-
delse. Kampanjen fick aldrig vind i seglen, möjligen
beroende på att dess huvudtes under mediedagarna
underkändes av socialdemokraternas ordförande
Göran Persson. Jag bevakade mediedagarna för Pres-
sens Tidning, här är ingressen till mitt referat av hans
tal:

Rubriken för mediedagarna var ”När medierna tar mak-
ten”. Huvudtalaren Göran Persson höll inte med om den
bakomliggande analysen. Medierna har snarare förlorat
makt till mediekonsumenter och opinionsbildare. (von
Krogh, 2003)

Mitt referat i Pressens Tidning avslutades med två
sammanfattande citat ur Göran Perssons anförande.

– Mediernas makt har minskat, inte ökat. Men de tar
större plats i våra liv.
– Det kan också vara så att både medier och medbor-
gare, som överöses av information och inte orkar ta den
till sig, har tappat i inflytande. I så fall blir resultatet för-
ytligande, förflackning och flykt. Då förlorar demokra-
tin.

LO fortsatte att finansiera utgivningen i Arenagrup-
pens regi av den mediekritiska pockettidningen Media
i fokus efter att Folkrörelsernas Medieforum (se del 1)
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somnat in. 2006 upphörde även LO:s stöd och skrift-
serien lades ner.

Journalisterna

Mediejournalistiken, det vill säga rapporteringen och
granskningen av medierna i medierna, gick först upp
och sen ner och sen uppåt igen under 2000-talets för-
sta decennium. IT-bubblan vid millennieskiftet drev
upp intresset för nya medier och skapade utrymme för
såväl annonser som journalistik om medier. Tre av
fyra stora morgontidningar hade särskilt avdelade
mediereportrar som skrev regelbundet på särskilt vin-
jetterad plats.

SVT startade Mediemagasinet, ett granskande och
informerande program, år 2000. Besättning och for-
mat skiftade men programmet fick stor uppmärksam-
het, särskilt när redaktionen framgångsrikt kritise-
rade Uppdrag granskning för faktaslarv. Hela sats-
ningen var omdiskuterad inom SVT, flera anställda
ansåg inte att SVT-reportrar skulle granska kollegor,
särskilt inte inom det egna företaget. Såväl SVT:s
dåvarande vd Christina Jutterström som Uppdrag
gransknings chef Nils Hanson skriver om Medie-
magasinet (och annat) i denna antologi.

I samarbete med Axess ledde Susanne Popova ett
mediediskuterande program i TV8 under 2004 och
2005. Ett fast inslag i programmen var att ämnena
som togs upp sattes in i ett större sammanhang av
medieforskare. Under 2004 var Mats Ekström regel-
bunden gäst och året därefter Jesper Strömbäck.
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Tre stora medieföretag följde en internationell
trend och tillsatte interna representanter för använ-
darna för att utöka kontaktytorna till publiken och
publikens kritik. Janne Andersson blev tittarombuds-
man på TV4 2000, Lilian Öhrström läsarombudsman
på DN 2003 och Claes Elfsberg Tittarnas ombuds-
man på SVT 2005.

Sedan kom en rekyl. Vid mitten av decenniet hade
de flesta fasta utrymmena för mediejournalistik i mor-
gontidningarna försvunnit. Metadiskussionen om me-
diebevakningen av stora händelser fortsatte, men
specialreportrar för medier minskade i antal. Medie-
magasinet lades ner. Programmen i TV8 upprepades
inte. SVT:s tittarombudsman drogs in 2007, DN:s
läsarombudsman pensionerades 2008 utan att ersät-
tare utsågs. Mediebevakningen inom branschpressen
fortsätter, men med mindre resurser. Medievärlden
(tidigare Pressens Tidning) lades ner som papperstid-
ning 2008; utgivningen går vidare med halverad re-
daktion på nätet. Medievärldens och Journalistens
chefredaktörer Axel Andén och Helena Giertta bidrar
med kapitel i denna antologi.

Sveriges Radio är en uthållig mediebevakare. Tro-
tjänaren Vår grundade mening från 1970 pensionera-
des 2007 och ersattes med två specialprogram, Me-
dierna och Publicerat. Mediernas Lars Truedson be-
skriver hur redaktionen arbetar i denna antologi.

Mot slutet av decenniet tillkom två fora med plats
för nätbaserad mediedebatt och mediekritik från såväl
journalister som medieanvändare; Newsmill 2008
och Second Opinion 2009. Mer om dem i del III.
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Dessutom började Publicistklubbens debatter i Stock-
holm att sändas på nätet 2008.

Forskningen

En del problem- och samtidsinriktad medieforskning
som finansierades av SNS har redan nämnts. En an-
nan forskningsbeställare var den statliga myndigheten
Styrelsen för psykologiskt försvar som bekostade åt-
skilliga undersökningar av mediernas hantering av
stora händelser och kriser som terrorattentaten i New
York, kriget i Irak, tsunamin i Thailand och stormen
Gudrun i Sverige. SPF lades ner 2008 och en mindre
del av den händelsegranskande medieforskningen
fortsatte i nya myndigheten.

Medieforskningen utvecklas vid allt fler universitet
och högskolor, antalet disputerade forskare ökar lik-
som antalet professorer. Men hur mycket av medie-
forskarnas resultat når ut till medieanvändare och
mediebransch? Akademiskt är det mer meriterande
att kommunicera med kollegor i andra länder än med
den svenska allmänheten. Den utåtriktade tidskriften
Granskaren vid Göteborgs universitet kom med sitt
sista nummer 2002. Demokrativeckan i Sundsvall la-
des ner 2004, delvis till följd av Almedalens fram-
gångar (med mycket mindre forskningsanknytning).
Anderstiftelsen fortsätter dock att finansiera möten
mellan forskning och medier vid sina Journalistsemi-
narier vid Karlstads universitet.
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Det civila samhället/användarna

Den radikala mediekritiken var omfattande vid mil-
lennieskiftet. Dan Josefsson som prisats för sin
granskning av Aftonbladet var redaktör för boken
”Välkommen till dramafabriken” som kom 2000. I
förordet efterlyser han en hårdare mediegranskning
överlag:

Samtidigt som mediedreven dundrar fram så fort en po-
litiker köpt en bit choklad på kontokort, tillåts medier-
nas egna chefer och journalister att begå grova över-
grepp utan att det nämns med ett ord. Journalisternas
kåranda är monumental och huvudregeln är att man ald-
rig skvallrar på en kollega. (Josefsson, 2000, s. 8)

Dan Josefsson var en av en av centralgestalterna i
tidens mediekritiska rörelse. Han var periodvis pro-
gramledare för Mediemagasinet i SVT och han var
redaktör för Publicistklubbens årsbok under fyra år:
”Medierna som hot mot demokratin” (2000), ”Lob-
byism” (2001), ”Kriget och sanningen” (2002) och
”Medierna som megafoner” (2003). 

Dan Josefsson var också en av talarna på förlaget
Ordfronts Medietribunal på Bokmässan sensomma-
ren 2000 tillsammans med John Pilger, Edward Said
och Maria-Pia Boëthius. Mötet presenterades som
”den första internationella Medietribunalen”, ett ar-
rangemang ”i Russel-tribunalens anda”, som skulle
innebära ”ett steg mot en mediekritisk medborgar-
rörelse i Skandinavien”. Från början hade arrangö-
rerna tänkt sig en mer formell tribunal. Noam Chom-
sky skulle via länk formulera anklagelsepunkter som
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domare skulle pröva, men upplägget övergavs och nå-
gon bred mediekritisk rörelse formerades inte.

Maria-Pia Boëthius var också aktiv på olika fron-
ter. 2001 kom anklagelseskriften ”Mediernas svarta
bok” som hävdar att medierna aktivt bereder väg för
ett totalitärt samhälle. ”Medierna är på väg att för-
vandlas till ett gigantiskt indoktrineringssystem, som
hindrar oss från att leva därför att deras påståenden
om livet döljer livet” (s. 254).

Även om det, trots försök, inte organiserades nå-
gon mediekritisk rörelse så fortsatte bred kritik att
formuleras mot enskilda publiceringar och publicis-
tiska beslut. Pressombudsmannen Olle Stenholm be-
skrev på DN Debatt 2 oktober 2003 hur han uppfat-
tade synen på delar av journalistiken om mordet på
Anna Lindh:

Rapporteringen om mordet på Anna Lindh har kastat
svenska nyhetsmedier in i en förtroendekris som är mer
omfattande än någon mediekritisk storm som jag upp-
levt sedan jag började jobba som journalist på 60-talet.
(Stenholm, 2003)

Olof Peterssons antologi från 2006 ”Medieetik under
debatt” dokumenterar uppfattningar hos debattörer,
forskare, byråkrater och mediegranskare vid denna
tid. Åtskilliga skribenter argumenterar för ett samlat
och moderniserat helhetsgrepp om medieetiken och
dess olika delar/institutioner.

När SVT hösten 2006 deklarerade att man avsåg
att lägga ner Dokument utifrån reagerade ungdomar
i Malmö och Lund. De samlade in 17 000 namn via
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uppropslistor på nätet som de lämnade över till SVT-
ledningen. Rubriken löd ”Inga såpor i stället för nyhe-
ter”.

Under 2000-talet växte möjligheterna för mediean-
vändarna – de som tidigare kallades publiken (en ofta
citerad fras) – att reagera på mediernas innehåll, att
jämföra skildringar i svenska och internationella me-
dier, att själva gå till källorna för processer som skild-
ras i medierna och att själva skildra och kommentera
dagens händelser. Olika projekt som ”mediekri-
tik.nu”, ”nätverket för medial mångfald” och ”tt-kri-
tik” har startats med nätet som arena för att samla
mediegranskning och mediekritik; få har överlevt
längre perioder. Förutom Flashback som innehåller
åtskilliga mediekritiska trådar om högt och lågt.

Sim(o)

Institutet för mediestudier, Sim(o), kom med sin första
rapport år 2000. Institutet hade startats som en ideell
skattebefriad stiftelse ett år tidigare av krafter från
näringsliv, folkrörelser, forskning och medier. 12,5
miljoner i stiftelsekapital räckte för att dra igång verk-
samheten som handlar om att fördjupa mediedebatten
med hjälp av resultat från vetenskaplig forskning och
gedigen research.

Under perioden 2000–2009 utgavs 43 skrifter och
ordnades minst lika många seminarier. De första åren
var rapporterna tunnare (i snitt 50 sidor), men snart
omfattade böckerna 150–200 sidor. Några uppmärk-
sammade projekt gällde ”Statsråden och dreven”
(2001) av medieforskaren Lars Nord – ett pionjär-
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arbete som jämförde mediernas bevakning av justitie-
minister Ove Rainers skatteplanering 1983 med rap-
porteringen om justitieminister Laila Freivalds lägen-
hetsaffär år 2000. Sigfrid Leijonhufvud och medie-
forskaren Jesper Falkheimer ifrågasatte det press-
etiska systemets integritet i ”Pressetiken – i vems
tjänst?” (2002). Medieforskaren Kari Andén-Papado-
poulos kritiserade bruket av dold kamera i Uppdrag
gransknings valstugereportage i ”Dold kamera. I san-
ningens tjänst?” (2003) – vilket bland annat ledde till
ett mycket laddat öppet seminarium på Stockholms
universitet. Detta är bara några exempel på hur
Sim(o)s skrifter har gett underlag för offentliga debat-
ter i någorlunda anslutning till de företeelser som kri-
tiseras. I föreliggande antologi skriver Sim(o)s första
föreståndare Gunilla Jarlbro om de första åren.

Under 2000-talet har samhället, medierna och
mediernas reaktioner på mediekritiken förändrats.
Mer om det i nästa avsnitt som inriktar sig på situa-
tionen i dag. 

Del III. Åren 2010–2012

Åtskilligt har hänt under de 25 år som den här skild-
ringen omfattar. Samhället och maktutövningen har
fortsatt att förändras från en nationell korporativ
miljö med starka remissorgan till en mer internatio-
nellt inriktad arena med ökat utrymme för snabbfo-
tade lobbyister. För medierna märks motstridiga ten-
denser; några pekar mot en stärkt ställning, andra
mot minskad makt för medierna. Nätets betydelse,
mediekonsumtionens förändring och medielogikens
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utveckling är några faktorer som påverkar behovet
och utformningen av mediegranskningen.

Nätet

Internet ger läsare-lyssnare-tittare-användare möjlig-
heter till en bred informations- och åsiktsinhämtning,
även utanför de traditionella medierna. Användaren
kan själv dela och kontrollera många av de traditio-
nella mediernas källor. Användarna får möjlighet att
kritisera och sinsemellan diskutera redaktionernas
rapportering, prioritering, etik och vinkel. De kan se
vad redaktionerna väljer – och vad de väljer bort. Ut-
rymmet för jämförande mediegranskning växer.

Detta är en oerhörd förändring mot tidigare. Även
om enskildheter har varit möjliga så har det skett mer
isolerat och i mycket mindre skala. Utvecklingen med-
för att medieredaktionerna tappar en del av sitt mo-
nopol och sitt tolkningsföreträde medan användarnas
och källornas ställning stärks.

Källorna, som köpslår med medierna (information
mot medieutrymme), har nu möjlighet att gå förbi me-
dierna och etablera egna kanaler med medborgarna/
kunderna. Detta beskrev pr-konsulten Anders Lind-
berg på DN Debatt såhär:

Journalisternas makt minskar och deras ensamrätt på
sändning och redigering försvinner. Makthavarna har
bättre förutsättningar att bemöta mediernas granskning
i dag än i går. Det finns i dag helt enkelt fler kanaler att
tillgå och större möjligheter att själv etablera önskad
bild. Värdet av att ställa upp när medierna kallar blir allt
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mindre, värdet av att kommunicera via egna kanaler blir
allt större. (Lindberg, 2012)

Medierna är fortfarande attraktiva för källorna så
länge de har högre trovärdighet än källorna själva,
medför större nytta, har större spridning och åstad-
kommer ett tyngre genomslag i dagsdebatten.

Medierna har förstås också fördelar att vinna av
utvecklingen på nätet. Det kan bli lättare att hitta fak-
taunderlag, källor, exempel, trender och sociala
snackisar. Det finns möjligheter för en redaktion att
öka sin trovärdighet genom att vara öppen och ge-
nomskinlig vad gäller prioriteringar, upplägg, vinkel
och avsikt. En reell möjlighet att dra nytta av debatt-
sajten Newsmills slogan i den dagliga verksamheten:
Våra läsare vet mer än vi. Dialog och samarbete
(crowd-sourcing är ett exempel) för att förbättra sin
rapportering och granskning.

Mediekonsumtionen

Ändrade läsvanor har lett till lägre upplagor för dags-
pressen. På drygt 20 år har den dagliga upplagan
minskat med en tredjedel; från 4,9 miljoner exemplar
1990 till 3,3 miljoner 2011. Störst tapp har kvälls-
pressen haft – en halvering av upplagan. Morgontid-
ningarna har minskat med 25 procent. Annonse-
ringen i dagspressen har stagnerat och dagspressens
andel av de totala reklamintäkterna har minskat kraf-
tigt. Lägre intäkter har lett till bantade redaktioner,
färre specialreportrar inom redaktionerna och färre
utrikeskorrespondenter stationerade utomlands (ett
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undantag är Sveriges Radio). Oron för kvaliteten på
mediernas rapportering ökar – även bland källor
inom politik och näringsliv. Går vi mot ökad förflack-
ning och fördumning? (Detta är visserligen en ständigt
närvarande oro i mediekritikens historia, men ibland
likväl en realitet.) Blir det lättare för charlataner att få
utrymme i medierna? Snedvrids mediebilden av den
egna organisationens/företagets verksamhet ytterli-
gare? Kan konkurrenterna få fördelar? Minskar integ-
riteten och motståndskraften inom medierna mot att
ryckas med i drev- och pr-kampanjer? En oro över be-
vakningens kvalitet kan motivera såväl ökat handfast
stöd för kvalitetsrapportering som ökat behov av
mediegranskning och mediekunskap.

Medielogiken

Medielogikens utgångspunkt är att det finns ett över-
skott av information i relation till ett underskott av
uppmärksamhet. Medielogik på gott och ont handlar
om hur medierna använder olika metoder för att
fånga användarnas intresse; personifiering kan både
vara kittlande och skapa identifikation/empati. Me-
dielogiken handlar också om hur källor/lobbyister
inom bland annat politik och näringsliv lär sig, ut-
vecklar och förfinar olika metoder för att fånga me-
diernas uppmärksamhet. Med relativt sett ökade re-
surser hos källor/lobbyister kan mediernas inflytande
över den dagliga rutinrapporteringen minska. En
statsvetare som studerat informationsresursernas ex-
pansion inom regeringskansliet gör en jämförelse:
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Regeringskansliet har idag resurser för extern kommuni-
kation jämförbara med en större internationell nyhets-
byrå, och levererar dagligen en mängd pressmeddelan-
den och presskonferenser – och planterade läckor till ut-
valda reportrar – som media har att hantera och göra ett
urval i. Regeringskansliet försöker att i möjligaste mån
vara den aktör som själv sätter agendan. (Erlandsson,
2008, s. 342)

En balanserande kraft mot källornas/lobbyisternas
ökade resurser kan medieägandets professionalisering
och partipressens nedgång vara. Det finns mediefors-
kare med hypoteser som går ut på att färre täta band
mellan medieägare och samhällstoppar ger ett ökat
utrymme för en närgången bevakning av de senare.
Andra medieforskare har nyligen visat att rapporte-
ringen av antalet politiska skandaler ökat kraftigt i
medierna; i Sverige från 7 på 1980-talet, 10 på 1990-
talet till 34 på 2000-talet (Allern & Pollack, 2012,
s. 35).

Medielogiken kan medföra att granskningar av po-
litiska skandaler (ibland som drev) inriktas på person-
frågor mer än på politiska strukturfrågor. Allern och
Pollack visar i sin nordiska genomgång att det finns en
sådan tendens, den förefaller dock mindre stark i
Sverige än i Danmark och Finland. Den tidigare cite-
rade pr-konsulten Anders Lindberg skriver på DN
Debatt om en ”extrem personifiering” som ett pro-
blem även på hitsidan om ett drev: ”Det blir allt svå-
rare att få respekt för att det är den professionella rol-
len – och inte hela personligheten – som står till för-
fogande för den mediala scenen.”
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Dagens Nyheters granskning av Carema (och
Dagens Samhälles granskning av DNs texter om
Carema), Sveriges Radios undersökning av Trans-
portstyrelsens sjösäkerhetsinsspektioner och Svenska
Dagbladets problematisering av myndigheternas åt-
gärder i samband med fågelinfluensan är dock aktu-
ella exempel på att all granskning inte är personcen-
trerad. Fler belägg finns exempelvis i en lista över
större redaktionella satsningar som skickats in till
Grävande journalisters pris Guldspaden (Guldspaden,
2011). Men medielogikens traditionella metoder,
framväxten av nya arbetsmetoder och medielogikens
etiska konsekvenser behöver ständigt uppmärksam-
mas och diskuteras med hjälp av en livaktig medie-
granskning.

Mediegranskningen i dag

Hur ser mediegranskningens infrastruktur ut i dag
jämfört med tidigare? När jag hade förmånen att få
föreläsa på Teologiska högskolan i Stockholm för en
tid sedan bad jag studenterna (i en kurs om yttrande-
frihet / mänskliga rättigheter) att skriva ner några
olika exempel på mediegranskning. Resultatet blev 1)
allmänheten, 2) PO/PON och 3) medierna själva.

1. Allmänhetens/medieanvändarnas möjligheter är
väl, som jag redan varit inne på, det som står ut som
en förändring mot tidigare. Mediegranskning och
medievärdering sker i kommentarsfält på mediesajter,
i fora som Flashback, i Facebookgrupper, på sajter
som Newsmill och (tills nyligen) Second Opinion och
i användarnas personliga flöden på den sociala web-
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ben. Drabbande insikter och konstruktiva förslag
blandas med återkommande moralismer, välkända i
mediekritikens historia. På Newsmill räknar jag till
101 inlägg om medier och journalistik; de flesta ligger
under vinjetten ’mediernas ansvar’ (det kan jämföras
med ’skola’ 161 inlägg, ’socialdemokraterna 130 in-
lägg och ’fildelning’ 114 inlägg). På Second Opinion
har enligt grundarna cirka 2500 mediegranskande ar-
tiklar publicerats sedan starten 2009, det innebär i
runda slängar tre artiklar per arbetsdag. På sajten pu-
blicerades artiklar av tre slag: A) skrivna av privatper-
soner, B) skrivna (och finansierade) av den egna re-
daktionen samt C) skrivna av konsulter på uppdrag
av (och finansierade av) utomstående företag och or-
ganisationer. Den oberoende redaktionen på Second
Opinion lades ner sommaren 2012, uppdragsverk-
samheten fortsätter. Newsmill har åsamkat ägaren
Bonniers förluster, verksamheten bantades sommaren
2012 och inordnades under reklamtidningen Resumé.
Grundaren PM Nilsson gick till Bonniers som infor-
mationsdirektör. Newsmill nådde en förhållandevis
stor räckvidd under sin expansionsfas och Second
Opinions verksamhet var i växande, men ingen av
dem lyckades bli ett samlande nav för mediegransk-
ningen. Second Opinions grundare Mats Olin och
Maria Bjaring skildrar tiden med Second Opinion i
denna antologi.

2. Pressens självsanerande system PO/PON med All-
mänhetens pressombudsman och Pressens opinions-
nämnd har delvis återhämtat sig med Ola Sigvardsson
som PO efter omstridda Yrsa Stenius. Under Yrsa Ste-
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nius PO-period blev det tydligt att stödet för systemet
minskat inom pressen och att huvudmännen inte för-
mådde samla styrkorna. En ny spricka i fundamentet
uppdagades sommaren 2012 när Dagens Nyheter,
Dagens industri och Sydsvenskan meddelade att de
lämnar Tidningsutgivarna vid årsskiftet 2012/2013.
Det är via TU som tidningarna ingår i det pressetiska
systemet. Systemet är fortfarande okänt bland allmän-
heten. Kanske sker en behövlig samling kring en ka-
nalöverbryggande modern Mediernas opinionsnämnd
till följd av andra nya samarbetsformer för press, tid-
skrifter, radio och tv. Mer effektiv granskning av jour-
nalisters arbetsmetoder och av publiceringar på alla
mer eller mindre samverkande plattformar behövs.
PO Ola Sigvardsson, Susanne Wigorts Yngvesson i
Pressens Samarbetsnämnd och Maria Edström i
Granskningsnämnden för radio och tv beskriver olika
delar av dagens system i denna antologi. Expressens
chefredaktör Thomas Mattsson har synpunkter på
flera av dessa delar och vill se förändringar.

3. Medierna själva sysselsätter sig numera nästan ru-
tinmässigt med bedömningar av hur olika affärer eller
skandaler hanteras av medierna. Minns Aftonbladets
Jan Helin, som i del 1 av denna skildring citerades på
denna punkt; han lyfte fram en växande metadebatt
som utmärkande för dagens medievärld. Redaktions-
ledningar har överlag också blivit bättre på att be-
möta kritik och delta i debatten. Det är exempelvis en
påtaglig skillnad i radiochefen Mats Svegfors avfär-
dande (von Krogh, 2009) av bloggare 2009 i Almeda-
len (obetydliga pyjamasfigurer) och 2011 (Medie-
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ormens pris till en tråd på Flashback; Medieormen,
2011). Men detta är inte hela bilden.

När Second Opinion nyligen granskade SVT:s in-
satser på detta område kritiserades bolaget ånyo – av
bland andra Claes Elfsberg (Runquist, 2011a) – för
att inte ha återkommit med ett mediegranskande pro-
gram efter Mediemagasinets nedläggning 2005. Pro-
gramdirektören Jan Axelsson försvarade sig med att
medierna ändå tas upp i så många olika sammanhang
i SVT (Runquist, 2011b). Men det är stor skillnad på
att spegla den mediedebatt som förs genom att bjuda
in gäster till olika soffprogram och på att granska
mediernas verksamhet; det som Mediemagasinet
gjorde. Sveriges Radios program Medierna är i dag
flaggskeppet inom mediegranskningen, både sett till
sin storlek och till sitt innehåll. Medierna är ett vitalt
program som väljer egna ämnen och oftast inte nöjer
sig med den första försvarslinjen hos dem som kritise-
ras. Programmet sekonderas förtjänstfullt av Publice-
rat, som ofta sprider akademisk forskning och annan
mediegranskning vidare.

Publicistklubben har en ganska livfull verksamhet
med regelbundna medieinterna debatter i aktuella äm-
nen runt om i landet. Ordförandeklubban har lämnats
över från från Ulrika Knutson till Stina Dabrowski,
om skiftet innebär någon förändring av klubbens
verksamhet och synlighet i den allmänna debatten
återstår att se.

Branschpressen tuffar på med reducerad styrka.
Medievärlden finns inte som tryckt tidning längre och
Journalisten har dragit ner på antalet utgåvor per år.
De är aktiva på nätet och finner ibland former för mer
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omfattande granskningar än den snabba dagsbevak-
ningen. Men de når inte så långt utanför den kollegi-
ala kretsen. Marknadsinriktade Resumé och Dagens
Media har större räckvidd men har mindre andel av
mediegranskande karaktär.

4. Bland övriga intressenter finns näringslivet, folk-
rörelserna och medieforskningen, som jag har ägnat
rejält utrymme åt i de tidigare delarna. De är fort-
farande aktiva mediegranskare på olika sätt på olika
nivåer, men förefaller verka mest inom sina egna ka-
naler och sociala medier än i större utåtriktade pro-
jekt. Timbro Medieinstitut har tidigare dragit ner en
del på rapportskrivandet. Under 2012 har en ny chef,
Mats Olin från Second Opinion, tillträtt och det kan
innebära en mera expansiv inriktning. Mats Olin skri-
ver ett kapitel i denna antologi. Folkrörelsernas me-
diekritik finns troligen kvar, men den manifesteras
inte särskilt tydligt i mediegranskningens infrastruk-
tur. Medieforskningen frodas (en sammanställning
finns exempelvis i en Sim(o)-skrift (Wadbring, 2010),
men som många tidigare påpekat så är det mer meri-
terande för en forskare att publicera sig i smala aka-
demiska tidskrifter på engelska än att delta i en bred
svensk mediegranskning och mediedebatt. Undantag
finns, de tidigare nämnda Sigurd Allern och Ester Pol-
lack medverkar med debattinlägg i dagspressen och
andra forskare syns i tv-soffor och hörs i Studio Ett.
Nordicom och SOM-institutet finns på Facebook.
Men informationen till den medieintresserade allmän-
heten skulle kunna vara mycket, mycket bredare. Un-
dantag finns förstås även här. Sim(o) tog initiativ till
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en gemensam ”kunskapsmonter” i Almedalen som-
maren 2011 med SOM-institutet, Nordicom och De-
micom/Demokratiinstitutet som partners; projektet
upprepades 2012. Samarbetet fortsätter inom fors-
karnätverk och i andra fora som Mediedagarna i
Göteborg.

5. Vilken roll spelar den politiska sfären för medie-
granskningen? Den har jag inte fördjupat mig i sär-
skilt mycket i den här serien (mer än beträffande me-
diekoncentrationen) och det beror främst på att den
nationella politiska sfärens betydelse minskat allmänt
sett. Betydelsen har tidigare varit stor på olika nivåer,
i olika medier under större delen av 1900-talet. Dels
ett politiskt och lagtekniskt värnande om offentlig-
hetsprincip och tryckfrihet – med kraftiga och ifråga-
satta undantag under Andra världskriget, en hante-
ring som sedan ledde till en fortsatt tryckfrihetspositiv
ny grundlag 1949. Dels ett starkt inslag av partsintres-
sen från redaktörer som var ledamöter i riksdagen och
inlemmade i systemet med partipress. På 1960-talet
kulminerade det politiska inflytandet över medie-
granskningen när starka s-politiker hotade med lag-
stiftning om inte pressen drog ner på i deras ögon
osaklig och sensationell rapportering; resultatet blev
stora förändringar av Pressens opinionsnämnd och
skapandet av Allmänhetens pressombudsman. Efter
att detta var klart – och efter att S och C fått igenom
presstöd till sina utrotningshotade tidningar – mins-
kade riksdagens direkta inblandning i mediegransk-
ningen med undantag för public service. I övrigt ver-
kar den politiska nivån i dag mera indirekt och till-
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sammans med olika samhällsintressen än direkt via
beslut i kammaren, med undantag för riktlinjerna för
public service. Den övernationella politiska nivåns be-
tydelse är växande.

Infrastrukturen i siffror 

(enligt uppgifter från redaktionerna/organisationerna själva)

Sim(o)

Sim(o), Institutet för mediestudier, har under de två
senaste åren kraftsamlat kring några fält för att an-
vända sina begränsade resurser så meningsfullt som
möjligt (budgeten ligger på cirka två miljoner kronor
per år): I) att identifiera centrala problemområden
och erbjuda kvalificerat underlag för en fördjupande
mediedebatt, II) att samarbeta med tunga aktörer
inom mediebransch och medieforskning för att nå

Newsmill ca 100 000 unika besökare/vecka (ubv) på sajten

Journalisten 12 000 ubv samt 19 000 ex (upplaga tryckt tid-
skrift)

Medievärlden 15 000 ubv

Medierna, SR ca 160 000 lyssnare lördagar och 70 000 söndagar 
(repris)

Publicerat, SR ca 100 000 lyssnare lördagar och 50 000 söndagar 
(repris)

Sim(o) 3 200 böckera

a. Sammanlagd spridning av de fem böcker som Sim(o) utgav 2011.

Timbro Medieinstitut 700 rapporterb

b. Sammanlagd spridning av de två rapporter som Timbro Medieinstitut ut-
gav 2011, beräknat utifrån det genomsnittliga antalet nedladdningar av
de senaste tio rapporterna med statistik 2009–2011 plus 150 ex i tryckt
upplaga per rapport.
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spridning och III) att skapa arenor för möten mellan
mediegranskare, medier och medieborgare.

Sim(o) har i böcker, artiklar, debatter, radiopro-
gram, intervjuer och seminarier vänt och vridit på vad
journalistik är i dag och i morgon, vad god journalis-
tik är och hur den kan stärkas, hur god journalistik
kan åstadkomma värde och finansieras, vad specia-
listkunskaper hos journalister betyder i en komplice-
rad värld och hur en samlad granskning – även av
journalisters arbetsmetoder – kan utformas och ut-
vecklas.

Sim(o) har samarbetat med Sveriges Radio, TT, ut-
givarorganisationer som TU och Sveriges Tidskrifter,
Journalistförbundet, Pressens samarbetsnämnd och
Publicistklubben. Med Stockholms universitet, Göte-
borgs universitet, Nordicom, Södertörns högskola
och Mittuniversitetet. Med Almedalsveckan, Bokmäs-
san, Mediedagarna och Nära-seminariet och många
fler.

Sim(o) vill gärna fortsätta att arbeta med fördju-
pande underlag, klargörande debatter och livfulla
mötesplatser. Vi tror att Sim(o)s arbete behövs och att
mycket återstår att utforska och debattera. Men vi ser
också – särskilt påtagligt efter den blick i backspegeln
som denna artikelserie inneburit – betydelsen av an-
dra viktiga ingredienser i en fullvärdig mediegransk-
ning.

Morgondagens mediegranskning

Vi behöver allt det vi har i dag. Exempelvis alert jour-
nalistik i Medierna varje vecka, blåslampor i bransch-
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pressen, snabba metadebatter i soffprogram, fördju-
pande möten via Sim(o) och utrymme för alternativa
tolkningar hos Timbro Medieinstitut och Newsmill.
Men vi behöver också det vi ser att vi tappat under-
vägs.

A) En ny Media Monitor (se del 1) med löpande stu-
dier av mediernas innehåll om olika affärer och
samhällstrender behövs. De finns i olika tapp-
ningar i andra länder (i USA med privat finansie-
ring och i Nederländerna med statlig).

B) SNS stora granskning av mediesystemets integritet
(se del 2) är ett exempel på ett sammanhållet forsk-
ningsprogram som får spridningseffekter. Nya så-
dana behövs.

C) Göteborgs universitets tidskrift Granskaren – ett
exempel på ett försök att nå ut med information
om angelägen mediegranskning och medieforsk-
ning. Behovet finns kvar.

D) Ett mediemagasin i tv på god sändningstid. Kom
igen, SVT!

E) Nya kampanjer för ökad mediekunskap, media
literacy, via fackliga organisationer, studieförbund
och NGO:s. UR har underlag, vem kopplar på?

F) En sajt a la Second Opinion som samlar reaktioner
på och alternativa bilder av mediernas beskriv-
ningar.

Löpande innehållsstudier som är lätta att hitta och
där många får chansen att ta del av resultaten är cen-
trala för en seriös mediegranskning och mediedebatt.
Koppla dessa till forskningsprogram med olika inrikt-
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ning om mediernas inflytande och ansvar. Lägg till ett
seriöst och underhållande mediemagasin i tv med
höga tittarsiffror som både stärker och utmanar en
bred folkrörelsesatsning på mediekompetens / media
literacy med egna samlande sajter.

Sim(o) kan göra insatser på flera av dessa områden
och medverkar gärna till en utveckling i denna rikt-
ning – tillsammans med folkrörelser, näringsliv, fors-
kare, medier och medieanvändare.
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Janerik Larsson, tidigare Näringslivets 
Mediainstitut

Man kan inte 
lita på medierna

Egentligen skulle jag kunna vara mycket kortfattad. 
Kan man lita på mediernas nyhetsrapportering?

Nej, det kan man inte.
Kan mediegranskning göra mediernas nyhetsrap-

portering bättre? Nej, det kan man inte tänka sig. Det
kommer aldrig att finnas tillräckligt mycket snabb, re-
levant mediegranskning för att på allvar påverka me-
dierna. Vad mediegranskning på sin höjd kan göra är
att sprida det viktiga budskapet till medborgarna att
man absolut inte kan lita på medierna.

Jag tror också att en väl genomförd mediegransk-
ning, som har kanaler att nå ut i rätt sammanhang,
och som är ständigt pågående, kan inge journalister
en känsla av att de är granskade. Det kan i bästa fall
leda till att journalister drar sig för det mest uppen-
bara slarvet och de hårdaste vinklingarna. Inte minst
när det gäller områden som bevakas av medier över en
längre tid, där en mediegranskning som löper paral-
lellt kan ha inverkan på journalistikens kvalitet.

Sverige har ingen tradition av mediegranskning –
det är ingen tillfällighet. Den svenska kulturen är en
samförståndskultur och att medvetet utmana denna
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kultur är fortsatt kontroversiellt. Vårt land har blivit
mer pluralistiskt, men samförståndskulturen har fort-
farande en förödande dominans.

Maktkoncentrationen i medierna är en annan fak-
tor som man inte kan bortse från. Den svenska me-
diestrukturen borgar tyvärr inte för mångfald, utan
bidrar till enfalden.

Massmedierna behöver granskas inte minst i en tid
då nyhetsflödet har alltfler kanaler till medborgarna
och då tiden för en nyhet att slå igenom och få stor ef-
fekt blivit allt kortare genom allt som förmedlas via
internet. Men – det krävs från medierna oberoende
granskare för att vi ska få en orädd mediegranskning.
Om det är medvetet eller omedvetet så innebär medi-
ernas egna mediegranskningar i allt väsentligt bara att
man skyddar skrået, att man undviker att rejält gran-
ska de mäktigaste medierna och att all kraft ägnas åt
att upprätthålla den myt som är själva grunden för
mediemakten – nämligen att medierna, alla medierna,
står på medborgarnas sida mot ”makten” av den ena
eller andra slaget. I själva verket står medierna alltid
på sin egen sida och skyddar sin egen makt till varje
pris.

Min gamla inspirationskälla professor Robert
Lichter krossade myten om medierna som medborgar-
nas skydd i sin epokgörande studie ”The Media Elite”
(Lichter, 1986). Jag läste boken när jag vid denna tid
bodde i Washington DC. Lichters arbete med den då
nystartade tankesmedjan Center for Media and Public
Affairs kom sedan att inspirera mig till Näringslivets
Mediainstitut (NMI), som finansierades av Svenska
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arbetsgivareföreningen där jag var informationsdirek-
tör i början av 1990-talet. 

Lärdom 1: Media monitor

NMI var en provokation och reaktionerna från jour-
nalister och mediamakthavare var sannerligen inte nå-
diga. Nu när jag blickar tillbaka är det några lärdo-
mar som jag vill lyfta fram.

Den första lärdom jag tog med från Bob Lichter
var media monitor-tekniken, det vill säga att göra sta-
tistiska analyser av medieinnehåll. Sådana analyser
måste göras ganska snabbt för att resultatet skulle ha
någon möjlighet att få uppmärksamhet och i bästa fall
bli ett värdefullt underlag för mediernas chefer. Den
akademiska medieforskningen har vad jag sett åt-
minstone i Sverige aldrig fått någon effekt, bland an-
nat därför att den pågår i snigeltakt och levererar re-
sultat när den studerade frågan är bortglömd.

NMI lät göra media monitor-mätningar under
några år. Professor Håkan Hvitfelt på JMG ledde ar-
betet. Media monitor fick genomslag eftersom man så
definitivt kunde belysa hur journalisterna vinklar
fakta. Media monitor ägnade sig i allt väsentligt åt det
dåvarande statliga mediemonopolets nyhetsredaktio-
ner, eftersom de då utnyttjade sitt monopol på ett sätt
som systematiskt vilseförde tittare och lyssnare.

Utan att ha något underlag skulle jag gissa att man
skulle finna samma obalans idag. Jag läser dagligen
många tidningar och tidskrifter och undviker att lita
på annat än sådant som belysts grundligt av åtmins-
tone BBC News, Financial Times och Wall Street
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Journal. Den svenska mediala ankdammens nyhets-
värdering skulle säkert kunna vara ett intressant pro-
jekt för en löpande granskning.

Lärdom 2: Mediers användning av statistik

Den andra lärdomen har aldrig överförts till Sverige.
Bob Lichter startade STATS (stats.org) som arbetar
med att analysera mediernas användning av statistisk
information och av vetenskapligt material i allmän-
het. Det tror jag verkligen skulle behövas även i
Sverige. Jag tror inte det finns något område där me-
dierna konstant fylls av så mycket felaktig informa-
tion som just på detta område. Det är ”larm” från
olika forskare, företag, politiska organisationer och
så vidare, som sällan eller aldrig håller acceptabel kva-
litet. 

Lärdom 3: Mediers användning av 
opinionsundersökningar

Den tredje lärdomen är kopplad till stats.org, efter-
som den gäller en annan aspekt på vinklat nyttjande,
nämligen av opinionsundersökningar. Under mina år
i Svenskt Näringslivs ledning bekämpade jag så gott
jag kunde denna organisations användning av opini-
onsundersökningsjournalistik, det vill säga när man
ställer frågor till allmänheten på ett sådant sätt att
svaret blir det man önskar. Det finns organisationer
som systematiskt arbetat med sådant – det främsta ex-
emplet tror jag är TCO under Sture Nordhs ordföran-
deskap.
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Professor Jesper Strömbäck har i flera samman-
hang pekat på mediernas sätt att använda opinionsun-
dersökningar. I SNS:s Demokratiråds rapport 2008,
”Medierna: folkets röst”, skriver han bland annat att
tidningarna han granskat inte lever upp till de interna-
tionella riktlinjerna (WAPOR, ESOMAR) och inte
heller till de riktlinjer som medieföreträdarna själva
sagt sig ha:

Oavsett vad man har för åsikt om mängden opinions-
mätningar som publiceras av de svenska medierna är det
uppenbart att det finns problem vad gäller kvaliteten i
opinionsredovisningarna. Därmed blir det svårt att be-
döma tillförlitligheten hos och informationsvärdet av en-
skilda mätningar. (Strömbäck, 2008, s. 179)

Han konstaterar också att ”mediernas publicerande
av opinionsmätningar bidrar till gestaltningen av po-
litik som spel. Omvänt bidrar det negativt till gestalt-
ningen av politik som sak.” Han är inte ensam om att
konstatera att ett tolkande förhållningssätt blivit van-
ligare bland journalister.

Motsatsen, en beskrivande journalistik, strävar efter att
vara så neutral som möjligt och enbart beskriva det rap-
porteringen handlar om. Ett tolkande journalistiskt för-
hållningssätt utmärks däremot av att journalistiken även
värderar, bedömer eller kommenterar det som nyheterna
handlar om. (…)

Ett tolkande journalistiskt förhållningssätt och mer
eller mindre vaga referenser till opinionen eller ospecifi-
cerade opinionsmätningar för att skapa och ge legitimi-
tet åt den vinkel eller journalistiska berättelse som jour-
nalisten har valt hänger samman. (…) Det är i så fall ett
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exempel på hur opinionsmätningar ger journalister möj-
lighet att på ett kvasi-objektivt sätt tolka det som händer
och sker i politiken. (Strömbäck, 2008, s. 187–188)

Jag menar att beskrivande journalistik håller på att ut-
rotas i svenska medier – och att det mycket flitiga bru-
ket av opinionsmätningar är ett instrument för detta.
Strömbäcks intryck är att medierna egentligen inte är
intresserade av folkopinionen utan av sin egen möjlig-
het att tolka densamma. Han formulerar detta på ett
akademiskt nyanserat sätt:

En övergripande slutsats är därför att mediernas syfte
med opinionsmätningarna inte i första hand är att spegla
och ge folket en röst i den politiska opinionsbildningen.
Mediernas syfte verkar snarare vara att skaffa sig ett red-
skap för att kommentera, recensera samt tolka politiken
på ett sätt som framstår som demokratiskt och journalis-
tiskt legitimt. 

Slutresultatet blir att folket och dess åsikter fungerar
som ett redskap för journalistiken, i stället för tvärtom.
Teoretiskt sett skulle opinionsmätningar mycket väl
kunna användas för att mäta demokratins puls, men i
praktiken ligger makten hos dem som tar pulsen och tol-
kar resultaten, snarare än hos det folk som all offentlig
makt i ett demokratiskt perspektiv bör utgå från.
(Strömbäck, 2008, s. 199)

Lärdom 4: Mediers val av tolkande paradigm

För det fjärde måste man diskutera valet av paradigm
eftersom det är just detta – det som väljs och det som
väljs bort – som är den verkligt centrala frågan när
man diskuterar medier och mediekritik. Jag tänkte
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ofta på detta när jag arbetade med NMI och 1990 gav
ut en av de böcker jag är mest stolt över, antologin
”Risk, hälsa och massmedia”, som just granskade
medierapportering om påstådda hälsorisker (Larsson,
1990). I den belyses just mediernas paradigmval väl.

DN:s tidigare chefredaktör Hans Bergström – nu
bosatt i USA – skrev om detta med paradigmval i en
krönika i DN under den underfundiga rubriken
”Bolibompas makt”. 

Den amerikanske sociologiprofessorn Steven Lukes ana-
lys är betydelsefull i det här sammanhanget. Lukes kon-
staterade (se boken ”Power: A radical view”, 1974) att
det som mest observeras är diskussionen i de frågor som
finns på den politiska dagordningen (maktens första di-
mension). Men lika viktiga är ”icke-frågorna”, vilka
problem som definierats bort från politisk handling –
makten över dagordningen. Lukes bidrag var att lägga
till en ”maktens tredje dimension”, nämligen ”makten
över tanken”. Genom vilka paradigm och ideologiska
fönster beskrivs verkligheten? Detta har den mest djup-
gående inverkan, då det styr hela utsikten. (…)

Vad som är den självskrivna, rätt oreflekterade, nor-
maliteten i nyhetsspeglingen i ett land är svårt att iaktta
inifrån. Tydligast ser man den de första dagarna efter att
ha varit borta från Sverige en längre tid. Men då blir
mönstret klart. (…) Myndigheter som använder sin fulla
makt i förhållande till företag och entreprenörer har all-
tid rätt; ingenstans är tron på statliga myndigheter så
stark som i Sverige. (Bergström, 2012)

Han understryker det som också jag tror är det cen-
trala skälet till svenska mediers låga kvalitet: 
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Valet av perspektiv sker inte medvetet och öppet utan
tyst och implicit. Alla som inte delar det definieras ut, så-
som icke tillhörande normaliteten. (…) 

En viss vridning i partitillhörighet hos journalister
kunde nog balanseras med professionalism. Men avsak-
naden av reflexion kring valen av paradigm gör att de
ideologiska verklighetstolkningarna får fullt genomslag.
(Bergström, 2012)

Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmerson skrev
några dagar senare apropå den debatt som då pågick
kring professor Kent Asps undersökning om svenska
journalisters partisympatier: ”Det är farligt om redak-
tioner blir en gegga av politisk samstämmighet och
medhåll” (Helmerson, 2012). Men det är ju precis så
som verkligheten ser ut i medie-Sverige. 

Finns den mediegranskning som kan råda bot på
detta? Knappast.

Robert Lichter 2012

Hur ser det då ut i USA 2012? Nästan trettio år efter
att jag träffade Robert Lichter för första gången mötte
jag honom igen i maj 2012.

För det första konstaterade han att det inte längre
var möjligt för Center for Media and Public Affairs att
arbeta med den gamla media monitor-tekniken där
man kodar medieinnehåll, men att det nu pågår ett ar-
bete att ta fram dataprogram som kan fylla samma
funktion. Det mest ambitiösa arbetet vad gäller me-
dieanalys utförs nu av The Pew Research Center’s
Project for Excellence in Journalism. Pew Charitable
Trusts är en mycket mäktig stiftelse som finansierar
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ett antal olika stora projekt (Pew Research Center for
the People & the Press; Pew Internet & American Life
Project; Pew Forum on Religion & Public Life; Pew
Hispanic Center; Pew Global Attitudes Project and
Pew Social and Demographic Trends). Under ledning
av Tom Rosenstiel bedrivs ett antal innehållsanalyser
och hemsidan kan tjäna som inspirationskälla.

Det finns fortfarande en klart politisk, medie-
granskande tankesmedja, Media Research Center
(mrc.org), vars betydelse i mediedebatten jag bedömer
som ganska begränsad – man talar till de redan över-
tygade snarare än påverkar de granskade medierna.

Lichters arbete med STATS däremot fortgår i be-
tydligt större omfattning än för några decennier se-
dan. STATS är en självständig organisation som både
som faktakälla och som mediegranskare spelar en vik-
tig roll. STATS verksamhet kommer att fortsätta ex-
pandera, berättade Lichter för mig.

Media Tenor är en ursprungligen tysk medieana-
lyserande/mediegranskande tankesmedja, som under
sin driftige ledare Roland Schatz har blivit ett företag
som verkar i ett flertal länder – ursprungligen i nära
samarbete med Lichter. Schatz är en entreprenör som
nu fungerar som rådgivare till många företag.

Lichter själv fortsätter att publicera mediegran-
skande analyser. 2006 kom hans och Stephen Farns-
worths ”The Nightly News Nightmare: Television’s
Coverage of U.S. Presidential Elections, 1988–2004”
och när vi träffades arbetade han med ett manus om
politisk humor i tv. ”The Daily Show with Jon Ste-
wart” och Stephen Colberts ”The Colbert Report”
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spelar idag en viktig roll i amerikansk politisk opini-
onsbildning.

Även om jag inte tror att mediegranskning av vare
sig ena eller andra slaget kan bli en garant för en på-
litlig medierapportering, så fyller alla sådana an-
strängningar tveklöst en viktig demokratisk funktion.
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Håkan Hvitfelt, tidigare Media Monitor

Varför behövs 
Media Monitor?

Hårda strider rapporteras i arabländer. Den arabiska
våren är här. Oppositionella intervjuas. Diktatorerna
ska störtas, makten ifrågasätts såväl av intervjuade
som av svenska journalister. Kanske med rätta, men
den bild som sprids i svenska nyhetsmedier är långt
ifrån opartisk. Och hur sann är den?

I skrivande stund brinner Aleppo, åtminstone i me-
dierna. Regeringsfientliga källor dominerar i nyhets-
rapporteringen. Utländska politiker uttalar sig ganska
samstämmigt. Regimen ska störtas i Syrien. Bilden av
vad som faktiskt sker inne i landet är mycket oklar.
Men vidlyftiga och detaljerade beskrivningar görs
ändå av det aktuella läget. Bilder visas som föreställer
krig. Unga män som skjuter utan att sikta. Är det ar-
rangerade bilder? Föreställer alla olika bilder vad de
påstås föreställa? Vilken är den övergripande bild vi
får av händelserna i arabvärlden, är den någorlunda
saklig och vilka får komma till tals?

Det råder också kris i ekonomin, det gör det ofta i
medierna. ”Grexit” står för dörren. Människor inter-
vjuas om hur illa det är och vilka som är skyldiga. Spe-
kulationer görs kring när Grekland ska gå ur, eller
kastas ut ur, Euro-samarbetet. Men vilka intervjuas
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och vilkas bild av den ekonomiska situationen är det
som dominerar i nyhetsmedierna? Hur förklaras den?

Detta är viktiga skeenden och medierna avgör hur
vi uppfattar dem. De påverkar också hur svenska
företag agerar och den enskildes ekonomi genom att
påverka exempelvis aktiekurser. I slutänden påverkas
bilden av tillståndet i världen.

Nyhetsmedierna håller upp en spegel som reflekte-
rar händelser i verkligheten som de är, sägs det. Detta
är en gammal, och omhuldad, myt bland journalister.
De speglar, enligt myten, bara det som sker, och blir
då oansvariga för vad som publiceras. I den mån de
får kritik anser de att det är som att skjuta på bud-
bäraren. Inget kan vara mer fel. Nyhetsmedierna visar
i själva verket ett mycket snävt urval händelser i verk-
ligheten, som omformas under en process med många
inblandade, inte minst journalisternas och deras che-
fers subjektiva uppfattningar.

Ett fungerande demokratiskt system förutsätter in-
formerade medborgare och medierna står för en stor
del av informationen. Denna måste vara saklig, det
vill säga sann och väsentlig. Och i de allra flesta fall
också opartisk. Kriser och ekonomiska frågor är två
centrala områden för mediernas rapportering, liksom
bland annat politik och sociala frågor. Utan att få till-
räcklig information kan knappast människor ta ställ-
ning i enskilda frågor, opinionsbildningen blir sned-
vriden och politiska ställningstaganden vilar på lös
grund. Detta är självklart.
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Granska medier

Medierna är en maktfaktor. Ibland talas det om den
fjärde statsmakten (i Sverige den tredje) som främst
har till uppgift att granska de andra statsmakterna,
det vill säga den verkställande, den lagstiftande och
den dömande. Huruvida medierna lyckas med detta
är en intressant fråga men ska inte diskuteras här.
Granskande, ibland kallad grävande, journalistik har
emellertid mycket hög status bland journalisterna
själva. För många är det själva Journalistiken.

Medierna påverkar opinionsbildningen i samhäl-
let. Här är deras roll central. Detta sker på en mängd
olika sätt, genom urval av frågor att behandla och ge-
nom att förpassa andra frågor till den så kallade tyst-
nadsspiralen, genom val av intervjupersoner, genom
vinkling och genom partiskhet. Mediernas makt att
påverka sin publik kan antas vara enorm även om
forskningen knappast lyckats påvisa hur stor denna
makt är, alltså hur mycket medierna påverkar.

Medierna är dessutom numera, om man ser till
dem sammantagna, troligen den allra viktigaste ut-
övaren av ideologisk makt. Till skillnad från de tre
övriga statsmakterna är medierna i stort sett inte av-
sättliga. De kan utöva makt utan ansvar. Åtminstone
om de inte granskas och om inte resultaten av gransk-
ningarna får någon slags effekt.

Granskning av medier är ett mångtydigt begrepp. I
en övergripande bemärkelse innebär det att medierna
ska undersökas, möjligen analyseras och problem
eller misstag ska påtalas. En snävare definition är att
medierna ska undersökas med avseende på deras inne-
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håll och då ofta med vetenskapligt etablerade meto-
der. Granskning i denna bemärkelse ska inte förväxlas
med kritisk granskning och mediekritik. Kritisk
granskning innebär rimligen att den eller de som utför
den ska leta efter olika slag av felaktigheter och me-
diekritik innebär att påtala dessa felaktigheter.

Medierna kan alltså bland annat granskas med ve-
tenskapligt grundade metoder. Mediekritiken ska då
utgå från resultaten av dessa granskningar. Kritisk
granskning, i bemärkelsen att hitta fel, blir då täm-
ligen ointressant.

Vad var Media Monitor?

Mot denna bakgrund ledde jag under första hälften av
1990-talet arbetet med skriftserien Media Monitor.
Projektet finansierades av Svenska Arbetsgivareföre-
ningen och initiativtagare var dess informationsdirek-
tör, Janerik Larsson. Tanken var att all granskning
och efterföljande kritik av mediernas prestationer är
av godo, i stort sett oavsett granskningens resultat och
kritikens inriktning. Sakligare medier förutsattes
gynna näringslivets intressen. Jag utsattes därför ald-
rig för någon styrning av mitt arbete. Då hade det för
övrigt varit omöjligt. Media Monitor var inspirerad
av en amerikansk skriftserie med samma namn. Den
publiceras av Center for Media and Public Affairs i
Washington DC under ledning av dr Robert Lichter.

Idén var ganska enkel. Genom kvantitativa inne-
hållsanalyser kan man ge opartiska redogörelser av
vad medierna faktiskt publicerar. De medier det då
handlade om var press, radio och tv, i synnerhet deras
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nyhetsinnehåll. Detta var före internets tid. Kvantita-
tiva analyser innebär att man räknar någonting och
resultaten presenteras huvudsakligen i form av tabel-
ler eller diagram. Det som räknas är exempelvis vilka
personer och kategorier av personer som förekommer
i tv:s nyhetssändningar eller vilka sakfrågor och sak-
områden som framträder i sändningarna. Man kan
också räkna tid för olika inslag och hur länge olika
personer får komma till tals. Denna teknik kan varie-
ras på olika sätt. Det går dock tyvärr inte alltid att
undvika relativt subjektiva bedömningar från gran-
skarnas sida.

Allt kan dock inte räknas eller är åtminstone svårt
att räkna. Tonfall hos nyhetsuppläsaren är ett exem-
pel. Kroppsspråk hos politiker ett annat. Rörliga bil-
der i tv är notoriskt svårräknade. Mer om metodolo-
giska problem diskuteras senare i detta kapitel.

Den verksamhet som jag ledde publicerade fem
eller sex nyhetsbrev per år. Bakom dessa låg ett omfat-
tande arbete. Stora mängder av tidningar, tv- och
radioprogram analyserades kvantitativt. I genomsnitt
var mellan fyra och fem personer verksamma i detta
arbete. En bärande tanke var att resultaten skulle
publiceras medan de var aktuella, det vill säga i prin-
cip skulle debatten inte vara avslutad. Nyhetsbrevet
skulle också ha lättläst journalistisk form, inte tradi-
tionellt vetenskaplig. Arbetet utfördes under konstant
tidsbrist till skillnad från vetenskapligt arbete där van-
ligen undersökningarna får ta den tid de tar.

Nyhetsbreven var i A5-format och omfattade van-
ligen mellan 20 och 28 sidor. Allt arbete fram till och
med den tryckta skriften utfördes av mig och mina
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medarbetare. Den uppmärksammade i huvudsak det
politiska eller ekonomiska innehållet i dagstidningar,
radio och tv. Eftersom det exempelvis inte går att un-
dersöka alla tidningar, låg tyngdpunkten på storstads-
press och motsvarande för radio och tv. Detta rönte i
och för sig en viss, men berättigad, kritik från journa-
lister på mindre orter.

Media Monitors målgrupp var mediernas chefer
men också politiker. Upplagan, cirka 1 200 exemplar,
distribuerades av Näringslivets Mediainstitut. De fak-
tiska läsarna var emellertid inte begränsade till denna
målgrupp utan väldigt många journalister lyckades på
ett eller annat sätt få läsa nyhetsbrevet. Detta har jag
förstått senare då jag fått frågor om vart Media Mo-
nitor tog vägen. Ett särskilt tydligt exempel på vilka
som faktiskt läst är det nummer då vi publicerade lis-
tor över vilka journalister som producerat flest inslag
i Ekot och tv-kanalernas nyhetsprogram under det
gångna året. Listorna kom att användas i löneför-
handlingar. Den som hade producerat mest skulle ha
högst lön var den enkla logiken. Så sa i alla fall ryktet.
Vi upprepade inte den typen av granskning.

Kvantitativ metod

Media Monitor byggde alltså på så kallad kvantitativ
metod även om kvalitativa inslag förekom, bland an-
nat vid analyser av exempel. Det man räknar kallas
variabler. Kön är en enkel variabel att räkna, sakom-
råden är en mer komplicerad variabel. Det gäller här
att räkna vilka sakområden som exempelvis SVT:s
politiska inslag uppmärksammar under en tidsperiod.
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Men det är inte självklart till vilket sakområde ett in-
slag kan hänföras. Ett och samma inslag kan handla
om såväl partipolitiska, ekonomiska och sociala frå-
gor. Ett inslag som handlar om pensioner kan vara av
denna typ.

En mycket svår variabel är partiskhet, något som
bland annat mäts vid valrörelser. Så gjorde också
Media Monitor och så här kan det bli: 

Vid valet 1991 var Ny demokrati en ny aktör på
den politiska arenan. Partiet fick omfattande medie-
uppmärksamhet liksom dess två ledare, Ian Wacht-
meister och Bert Karlsson. Detta fann vi också i vår
granskning. Samtidigt var rapporteringen mycket ne-
gativ, alltså partisk. I jämförelse med övriga partier
var de negativa inslagen om Ny demokrati snarast ex-
tremt negativa. Det vill säga om mediernas rapporte-
ring och eventuella partiskhet betyder någonting i en
valrörelse, skulle Ny demokrati inte ha haft en chans.
Men det hade de, de kom in i riksdagen och det med
råge; de fick 6,7 procent av rösterna.

En förklaring till denna paradox är att något som
är negativt för en person kan vara positivt för en an-
nan. De som analyserade nyhetsinslagen om valrörel-
sen var akademiskt utbildade och låg nog värderings-
mässigt nära merparten av journalistkåren när det
gäller synen på Ny demokrati. Säkerligen ansåg sig de
svenska journalisterna ha en mycket kritisk inställ-
ning till partiet. Kritik mot Ny demokratis invand-
ringspolitik, skattesyn och inställning till homosexu-
ella blir dock inte kritik utan något positivt för främ-
lingsfientliga, skattefuskande homofober. Kritiken
blev för dessa grupper till argument att rösta på par-
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tiet. Ett liknande fenomen torde idag finnas vad gäller
mediebevakningen av Sverigedemokraterna.

Detta visar på problem med den analysmetod som
Media Monitor använde. Många variabler är inte ren-
odlat kvantitativa och det har stor betydelse vem som
utför analyserna. Men det finns ingen vetenskaplig
metod som inte har brister. Media Monitors analyser
var utan tvekan långt bättre än de impressionistiska
intryck som ligger till grund för mycket av dagens
mediekritik.

Media Monitors innehåll

Media Monitor analyserade framför allt nyhetsmedi-
ernas bevakning av politik och ekonomi. Men det
fanns undantag, ett nummer handlade om nyhetsbe-
vakningen av brott. Det visade sig att det fanns i stort
sett inga likheter mellan hur vanliga olika typer av
brott är i verkligheten och hur vanliga de är i medi-
erna. Verklighetens brott och mediernas brott är
skilda världar. I den senare är de grova våldsbrotten
de i särklass mest dominerande.

När det gäller ekonomi uppmärksammade Media
Monitor bland annat bankkrisen och dess aktörer. Be-
greppet ränta var centralt men det visade sig att de
förekom i ett otal olika betydelser där uppenbart
många journalister var okunniga om i vilken betydelse
de använde begreppet. Ekonominyheternas källor
analyserades. En mycket vanlig källa i tv:s nyhetspro-
gram var vanliga människor, vilka som helst, som in-
tervjuades på gatan. Frågan är vilken kunskap dessa
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människor har om de komplicerade processer som
ekonomiska skeenden innehåller?

En reflektion kring detta är huruvida ekonomirap-
porteringen ändrats under de snart tjugo år som gått
sedan dessa analyser gjordes. Mitt intryck är att ing-
enting har hänt och om det har hänt någonting så är
det snarast att nyhetsmediernas ekonomibevakning
blivit slarvigare. Ofta undrar jag hur mycket journa-
listerna egentligen begriper av de ekonomiska frågor
som de rapporterar om. Och vanliga människor på
Atens gator intervjuas om hur den grekiska eurokri-
sen ska lösas.

När det gäller politik uppmärksammade Media
Monitor bland annat vilka politiska sakfrågor som
fanns på mediernas dagordning, vilka politiker som
framträdde och hur valrörelser rapporterades. Några
nummer ägnades bevakningen av partikongresser och
ett intressant resultat var att den socialdemokratiska
fick mest utrymme i den numera nedlagda tidningen
Arbetet, den moderata i Svenska Dagbladet och folk-
partiets i Dagens Nyheter. Mitt enkla konstaterande,
att det förelåg ett samband mellan tidningarnas parti-
färg och hur de bevakade partikongresserna, irrite-
rade de borgerliga tidningarnas chefredaktörer våld-
samt.

Reaktioner

Detta är för övrigt ett exempel på de reaktioner Media
Monitor fick. Löneförhandlingarna på SVT och SR
ett annat. Somligt rönte naturligtvis kritik men efter-
som Media Monitors syfte vara att beskriva, inte att
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diskutera resultaten utifrån olika normer, var kritiken
måttlig. En del resultat rönte ganska stor uppmärk-
samhet som exempelvis vilka ledande politiker som
förekom mest och minst i tv:s nyhetsrapportering. Det
senare ansåg man dessutom tydligen hade högt ny-
hetsvärde på redaktionerna. 

Det skrevs en hel del ledare utifrån Media Moni-
tors resultat och såvitt jag förstått diskuterades många
nummer på redaktionerna. En bidragande förklaring
kan vara Media Monitors icke-akademiska och lättill-
gängliga form. En annan, givetvis, att man fann inne-
hållet intressant. Det tog ingen längre tid att läsa ige-
nom ett nummer. Men den kanske intressantaste reak-
tionen kom i efterhand. När jag sedan länge slutat
producera Media Monitor fick jag ofta frågan om var
den blev av. Och att jag snart tjugo år efter dess ned-
läggning blivit ombedd att skriva detta kapitel är väl
ett visst bevis på att skriften fungerade.

Vad händer nu?

Media Monitor upphörde 1996, bland annat på
grund av att jag blev professor i journalistik vid Mitt-
högskolan i Sundsvall och medarbetarna blev kvar i
Göteborg. Janerik Larsson slutade också som infor-
mationsdirektör vid SAF. Verksamheten har inte lyck-
ats få nytt liv. 

Men Media Monitor lever kvar och har även
expanderat kraftigt i utlandet. Center for Media and
Public Affairs har fortsatt med verksamheten i USA. I
Tyskland, Sydafrika och Tjeckien är verksamheten
omfattande liksom i flera andra länder. Ofta har den
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en betydande kommersiell inriktning. Systematisk
kunskap om hur medierna faktisk beskriver olika fe-
nomen är till nytta för nästan alla verksamheter med
tanke på mediernas betydelse för hur människor ge-
nom dessa uppfattar olika fenomen. I Sverige finns i
och för sig helt kommersiella verksamheter som i nå-
gon mån använder samma metoder som Media Moni-
tor men dessa verksamheter har sällan syftet att vara
underlag för mediedebatt och mediekritik.

Inom universiteten i Sverige utförs en hel del forsk-
ning som använder sig av samma analysmetod som
Media Monitor och som inte sällan utlöser mediede-
batt och ger underlag för mediekritik. Mest kända är
nog Kent Asps, professor vid Göteborgs universitet,
analyser av mediebevakningen av svenska valrörelser,
som är ett så kallat tidsserieprojekt som analyserat ett
stort antal valrörelser. Dessa analyser röner mycket
stor uppmärksamhet efter varje val. Min tidigare
medarbetare inom Media Monitor, Marina Ghersetti
också hon vid Göteborgs universitet, har använt
kvantitativ innehållsanalys när det gäller många olika
händelser, exempelvis svininfluensan, fågelinfluensan,
tsunamin och mordet på Anna Lindh. Mina tidigare
doktorander, numera professorerna Jesper Strömbäck
och Lars Nord vid Mittuniversitet, har också utfört
denna typ av studier.

Listan kunde göras längre men med tanke på det
stora antalet medieforskare i Sverige är det ändå ett
relativt litet antal som ägnar sig åt kvantitativa analy-
ser av nyhetsmediernas bevakning av viktiga händel-
ser och frågor. Jag vet inte riktigt vad detta tyder på.
Men under alla omständigheter måste mediernas pre-
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stationer när det gäller hur de beskriver verkligheten
granskas, och kritiseras när så är aktuellt. Mediernas
makt är för stor för att negligeras. Så min förhopp-
ning är att Media Monitor återuppstår i Sverige.
Detta i synnerhet som mediernas makt förstärkts på
olika sätt genom internet. Granskningar av internet
ger dessutom vetenskapligt intressanta möjligheter för
utveckling av analysmetoderna.
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Roland Poirier Martinsson, tidigare 
Timbro Medieinstitut

Betydelsen av faktabaserad 
mediegranskning minskar

I den amerikanska valrörelsen 2012 slog ett intressant
fenomen igenom på allvar: de olika aktörerna slutade
att bry sig när externa granskare beskrev deras obser-
vationer och påståenden som falska. USA har de
skickligaste och mest resursstarka mediegranskande
organisationerna i världen, miljontals dollar spende-
ras på att nagelfara den politiska journalistiken och
kommunikationen, för att i högsta möjliga grad
säkerställa att medborgarna inte förs bakom ljuset av
journalisters, politikers och intresseorganisationers
partsinlagor. Också de stora redaktionerna har sina
egna avdelningar, som ägnar sig åt att dubbelkolla det
som publiceras i spalter eller i etern.

Det brukade betraktas som ett allvarligt debacle,
antingen för redaktionen eller för den ursprunglige
avsändaren, eller för båda, när falsk eller ofullständig
eller inskränkt information gavs sann, heltäckande
och objektiv status. Men numera tycks den sortens
stigmatisering kvitta. En samlad, akademisk gransk-
ning återstår att göras, men samma observation har
under sommaren förts fram närmast entydigt från de
granskande instituten, politiska kommentatorer och
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kampanjerna själva (se till exempel Cooper, 2012;
Rieder, 2012). Vad har hänt? Och vilka slutsatser bör
vi dra?

År 2008, när Timbro Medieinstitut grundades,
vägleddes verksamhetens inriktning av dessa frågor.
Resultatet innebar en ny borgerlig hållning till medi-
erna. Under de drygt fyra år som TMI hittills verkat
har erfarenheterna inom sfären kring tankesmedjan
Timbro varit mycket goda, liksom reaktionerna från
omgivande, medie- och kulturkritiska aktörer.

Jag tror att det i grund och botten finns tre förkla-
ringar till den vittrande relationen mellan medierna
och dess traditionella granskare. För det första har vi
genomlevt en lång period i den västerländska kultu-
rens historia, då begrepp som sanning och fakta helt
enkelt tappat i förklaringskraft. Det har varit en i allt
väsentligt filosofisk utveckling, men med följdverk-
ningar för all intellektuell verksamhet. Den här post-
modernistiska positionen har gett upphov till stora
mängder tomt prat, men man behöver inte landa
längst ut på det relativistiska, sluttande planet för att
acceptera att det under modernismens glansdagar
fanns en naiv övertro på det exakta observations-
påståendets tillförlitlighet, mätningens makt. Den
grundläggande insikten att fakta som gäller männi-
skan och samhället i skiftande grad bestäms av sitt
perspektiv är en sund, intellektuell erövring, men med
det följer att vi inte längre med auktoritet kan hänvisa
till den oberoende granskarens position som särskilt
tillförlitlig.
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Partsinlagor

För det andra, nyhetskonsumenter, väljare och med-
borgare har blivit övertygade om att allt är partsinla-
gor. Massmediernas livstid ramas i grova drag in av
den moderna tidningens framväxt under 1800-talet
och de sociala mediernas genombrott som vi just
bevittnar. Under den långa perioden uppfattades sär-
skilt prominenta avsändare – myndigheter, stats-
bärande partier, samhällsbärande företag och centrala
nyhetsorganisationer – som objektiva förmedlare av
information: Bo Holmqvist, Dagens Nyheter, public
service, Anslagstavlan, finansministerns budgetdrag-
ningar med mera uppbar en status, om inte som san-
ningssägare, så åtminstone som neutrala informa-
tionskanaler. I dag existerar knappast några kommu-
nikationsvägar som uppfattas som befriade från per-
spektiv och värderingar.

Slutligen har faktagranskningarna tappat i status
på grund av strukturen i nyhetsförmedlingen. Alldeles
bortsett från granskningarnas trovärdighet i innehåll
eller kommunikation, innebär nyhetscykeln att det
alltid är dags att gå vidare till nästa nyhet. Att påstå
tveksamheter om den politiske motståndaren är där-
för alltid god strategi. Kritiken mot en nyhet lämnar
efter sig en vag känsla av att något hände och två sidor
stod mot varandra – inte att något dementerades. När
den genomarbetade analysen av budskapets innehåll
publiceras befinner sig uppmärksamhetens fokus re-
dan på en annan plats.

En besläktad, strukturell egenskap är nyhetsland-
skapets heterogenitet, vilken innebär att få nyheter
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tillåts genomsyra samhället på samma sätt som när tre
eller fyra redaktioner som marscherade i takt riktade
in sig på en och samma story. Vidare sorterar aktiva
nyhetskonsumenter i växande utsträckning sin infor-
mation i enlighet med de egna intressena eller poli-
tiska preferenserna, genom att välja de nyhetsorgani-
sationer som bekräftar den egna världsbilden, och på
så vis konstruera sina egna nyhetstablåer.

Förändring i grunden

Nyhetsförmedlingens skiftande karaktär är också en
följd av de sociala mediernas framväxt och tvåvägs-
kommunikation mellan nyhetsavsändaren och mot-
tagaren. Det är svårt att förutsäga framtiden i det här
avseendet – det är inte länge sedan medborgarjourna-
listik betraktades som morgondagens viktiga tillskott,
en förhoppning som tappat betydligt i kraft – men an-
tagandet att villkoren för medier och journalistik
kommer att förändras i grunden framstår som själv-
klart. Personligen har jag argumenterat för att vi kom-
mer att närma oss en situation som i strukturellt avse-
ende liknar det gamla bondesamhället: oräkneliga lo-
kala nyhetsgemenskapet och ett fåtal centrala aukto-
riteter. Skillnaden kommer att vara att dessa olika
nivåer inte sorteras geografiskt utan i form av nätge-
menskaper, troligen definierade utifrån gemensamma
värderingar och intressen.

Sammantaget påstår jag att dessa tendenser verkar
i samma riktning: faktagrundad mediegranskning har
fått allt svårare att påverka nyhetsflödet, och inget ty-
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der på att utvecklingen är på väg att brytas. Nästa
fråga blir därmed: Hur bör vi förhålla oss till detta?

Utgångspunkten är att mediernas betydelse för opi-
nioner och politiska processer fortsätter att vara
mycket stor – i viktiga avseenden tyder mycket på att
den växer. Föreställningen att medierna utgör den
tredje statsmakten (det vill säga i Sverige, i konstitu-
tionellt mer sofistikerade länder räknas medierna som
den fjärde statsmakten) och som sådan är en väsentlig
del av en fungerande demokrati fortsätter att bekräf-
tas. Däremot finns det inga skäl att tro att medierna
nödvändigtvis fortsatt kommer att leva upp till den
funktionen och det ansvaret. På samma sätt som ett
parlamentariskt, konstitutionellt eller exekutivt sys-
tem kan misslyckas och spoliera olika aspekter av po-
litiken, är det naturligtvis tänkbart att medierna miss-
lyckas med sin uppgift.

Medieförståelse i stället för mediegranskning

Ytterst är mediekritikens uppgift sålunda att verka för
att journalistiken eller medierna fullgör sin demokra-
tiska uppgift. TMI:s programförklaring tog fasta just
på den övertygelsen. Historiskt har mediekritik ty-
piskt bedrivits med en tydlig, politisk avsändare, vars
målsättning varit att sortera ut falska utsagor för att
ge stöd åt ett politiskt perspektiv – vänster eller höger.
Slutsatsen av de båda resonemangen ovan – om den
faktabaserade mediegranskningens tillbakagång och
mediernas fortsatt framträdande roll som väsentligt
inslag i en fungerande demokrati – var därför att helt
överge varje politisk aspekt av mediegranskningen. Vi
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ersatte begreppet mediegranskning med medieförstå-
else och betonade dimensionen god/dålig [kvalitet]
istället för sann/falsk (eller höger/vänster).

Här behövs ett förtydligande. Den goda journalis-
tiken utgår från en uppsättning praktiska och etiska
regler – faktakontroll och källkritik tillhör dem och
förblir centrala. Den filosofiska och kulturella bak-
grund som refererades till i inledningen angavs som
delförklaringar till ett klimat som bidragit till ett nytt,
framväxande förhållningssätt till den objektiva jour-
nalistiken, men i den vardagliga verksamheten ingår
givetvis inte den filosofiska underbyggnaden som en
relevant faktor. Min poäng är en annan, nämligen att
bilden av journalistikens och mediernas korrelat be-
höver förändras. Istället för en extern, neutral vakt-
havare, vars först fråga är ”sant eller falskt?”, tonar
bilden fram av en aktör som är en del av medieverk-
ligheten, en samtalspartner som kräver av journalisti-
kens och mediernas företrädare att de förhåller sig till
tolkningar och argument. Istället för att söka facit hos
den neutrala granskaren ställs man till svars i ett öm-
sesidigt samtal.

Ytan är innehållet

En aspekt av mediernas förändrade karaktär är hur
estetiken spelar allt större roll för budskapet. Om
Marshall McLuhans slogan, ”mediet är budskapet”,
myntad 1964, slog an tonen för det sena 1900-talets
förståelse av mediernas betydelse för innehållet, skulle
2000-talets motsvarighet kunna lyda ”ytan är inne-
hållet”. Ett övertydligt exempel på detta är de alltmer
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politiserade, amerikanska kabelnyhetskanalerna. När
gårdagens mediegranskning studerar den starkt väns-
tervridna kanalen MSNBC eller den starkt höger-
vridna kanalen FoxNews upptäcker man förbluffande
nog ingen politisk vinkling. Tvärtom hävdar sig dessa
kanaler ofta mycket väl vid komparativa studier som
omfattar andra, mindre politiskt stigmatiserade ny-
hetsavsändare. Ändå tar det inte en kompetent konsu-
ment lång stund innan denne tveklöst kan fästa ”rätt”
politisk etikett vid MSNBC och FoxNews. Hur kan
det komma sig? Svaret är att dessa kanaler signalerar
sin politiska hemvist och förmedlar sitt opportunis-
tiska budskap med hjälp av en mängd subtila, este-
tiska signaler, som faller genom springorna för tradi-
tionell mediegranskning. Vad återstår då? Rimligtvis
ett samtal kring de informella frågorna. Varför är det
trots den traditionella mediegranskningens misslyck-
ande så lätt att upptäcka den politiska vinklingen?
Hur resonerar producenterna? Vilka är de estetiska
likheterna mellan MSNBC och FoxNews? Hur påver-
kar den här sortens verktyg journalistikens innehåll?

Medan MSNBC och FoxNews är övertydliga ex-
empel på estetikens betydelse för det journalistiska
innehållet finner man samma utveckling i andra sam-
manhang, inte minst de traditionella dagstidningarnas
webbupplagor.

Flera perspektiv möjliga – men med kvalitet

Jag tror att ett par metodologiska överväganden bör
följa ur ovanstående funderingar. För det första, mor-
gondagens journalistik bör eftersträva en ny tydlighet
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när det gäller avsändarens identitet – vilka intressen
företräds, vilken ideologi, vilka värderingar? Att så-
lunda bedriva journalistik i egenskap av företrädare,
inte rapportör, innebär inte på något sätt en licens att
svära sig fri från de traditionella kriterierna för vad
som är god journalistik: att eftersträva objektivitet,
att kontrollera sina fakta, att visa mångsidighet, att
kräva oberoende källor och så vidare. Men det är up-
penbart att varje intressant skeende av någorlunda
komplexitet tillåter en mängd olika berättelser, där
det däremot inte alls är uppenbart att en eller ett fåtal
berättelser ligger närmare sanningen. Olika perspek-
tiv är möjliga, men utifrån dessa efterfrågas samma
journalistiska standard som igår. Skillnaden är att
ökad transparens ökar trovärdigheten – det är helt en-
kelt mindre tillförlitligt att företräda ett intresse i det
fördolda, än att göra det öppet. På så vis är MSNBC
och FoxNews i en mening mer trovärdiga än CNN. 

Vidare bör man inse att det inte finns något opti-
malt tillstånd för den tredje (eller fjärde) statsmakten.
Det demokratiska samhället är en process. Att vårda
den tredje (eller fjärde) statsmakten är att betrakta
den som en del i processen. Det finns inget regelverk,
inga kontrollinstanser eller system för repressalier
som ”tar hand om problemet”. Endast om journalis-
tiken och medierna ständig tvingas in i ett pågående
samtal om konflikter, möjligheter, problem, tolk-
ningar, metoder med mera kommer de att förhålla sig
till kraven som det övriga, demokratiska samhället
har rätt att ställa på dem.

Närvaron av en sträng, extern magister har visat
sig otillräcklig för att hålla medierna och journalisti-
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ken på den smala vägen. 2012 års amerikanska presi-
dentvalskampanj är ett exempel på detta. Däremot är
det inte lika lätt att komma undan om man befinner
sig i ett engagerat samtal med aktörer som befinner sig
inom samma domän och eftersträvar genuin förståelse
för den tredje (eller fjärde) statsmakten villkor. Man
kommer dessutom att finna något trösterikt: inom
mediebranschen, som i så hög grad styrs av sensatio-
nalism, kommersialism och överförenklingar, finns
också en stark vilja att producera god journalistik, att
ta sitt demokratiska ansvar.

Mediernas krig

Det tydligaste exemplet, men bara ett av flera, ur
TMI:s produktion, var rapporten Mediernas krig, om
Israels anfall mot Gaza i slutet av december 2008.
Efter att ha gått igenom allt som skrivits under det
månadslånga kriget i Dagen Nyheter, Aftonbladet,
Expressen och Svenska Dagbladet relaterades artik-
larna, inte till ett försök att slå fast vad som egentligen
hände, utan istället till tre olika narrativ i rapporte-
ringen: skuldfrågan, brott mot krigets lagar och åter-
givningens dramaturgi. Frågan som ställdes var hur de
olika tidningarnas återgivningar förhöll sig i just dessa
avseenden: vilka berättelser återgav de?

Rapporten gjorde också en tydlig poäng av att inte
avfärda någon återgivning som falsk. I stället byggde
den ett fall för en egen berättelse för dessa tre skeen-
den, och argumenterade för att den berättelsen var
dels lika trovärdig som någon annan, dels vanligt
förekommande i andra, inte minst utländska medier.
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Om dessa påståenden om en alternativ historia
stämde, hur kunde det komma sig att de inte förekom
i Sveriges fyra största och viktigaste tidningars rap-
portering? Därmed tvingades dessa tidningar an-
tingen vederlägga påståendena som rapporten gjorde
om en alternativ berättelse, eller acceptera att kritik
om brist på mångfald i återgivning var relevant.

Vid seminariet som gavs i samband med rappor-
tens publicering närvarade Expressens och Aftonbla-
dets chefredaktörer Thomas Mattsson och Jan Helin,
och förde ett öppet, avslappnat och självkritiskt sam-
tal. Hade det varit möjligt om TMI istället anklagat de
båda för falsk återgivning av årets kanske viktigaste
utrikes- och säkerhetspolitiska händelse?

Morgondagens mediegranskare har som sin främ-
sta uppgift att uppmuntra en sådan attityd – att vara
en partner, inte en polis. Den tredje (eller fjärde) stats-
makten är inte bara medierna och journalistiken, utan
dessutom dess samtalspartners i den offentliga domä-
nen. Detta är vad Timbro Medieinstitut kom fram till
och eftersträvade under min ledning.
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Om drevjournalistik 
och andra övertramp

December 1998 blev jag uppringd av Örjan Wallqvist,
före detta chefredaktör och tv- och radiochef. Örjan
hade jag aldrig träffat, men var givetvis bekant med
hans långa journalistiska karriär. Som en relativt ung
docent i journalistik var det med fjärilar i magen jag
tog till mig hans ärende. Frågan han ställde var om jag
ville bli föreståndare och vetenskapligt ansvarig för ett
fristående institut vars uppgift skulle vara att granska
medierna. Uppdraget lät oerhört spännande och jag
ville ha några dagars betänketid. 

Dagen efter blev jag ånyo uppringd och denna
gång av Gunnar Fredriksson, före detta chefredaktör
för bland annat Aftonbladet. Gunnar kände jag efter-
som vi hade varit kolleger när han var gästprofessor
och jag hade en post-doc-tjänst vid JMG, Göteborgs
universitet. Gunnar skulle bli ordförande i det nybil-
dade institutet, vilket för mig kändes som en garant
för dess oberoende ställning. Efter några möten med
Gunnar och Örjan var saken klar. Jag skulle från och
med mars 1999 bygga upp och starta en mediegran-
skande verksamhet på 25 procents tjänstgöring vid
Stiftelsen institutet för mediestudier, numera Sim(o). 
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Självklart var det spännande och jag tyckte inte att
det jag skulle göra vid det nybildade institutet skilde
sig så mycket från det jag gjorde vid Lunds universitet,
det vill säga forska om mediernas roll och uppgift i de-
mokratin Sverige. Skillnaden bestod i att nu skulle jag
inte forska själv utan initiera och sätta igång studier
och hitta lämpliga personer som kunde genomföra
uppgiften. 

När Simo(o) startade skickades det ut ett press-
meddelande och det var för mig ganska förvånande
att bildandet av detta mediegranskande institut rönte
så stor uppmärksamhet som det faktiskt gjorde. Jag
blev intervjuad i flera medier och kallades bland annat
för mediegranskaren. Jag tror så här i efterhand att
det var detta ord – mediegranskaren – som triggade
igång en hel del namnkunniga journalister. Jag deltog
i debatter som även sändes i Sveriges Radio där flera
ledande publicister deltog som var oerhört kritiska till
den verksamhet som jag var satt att sköta. Debattens
tongångar var höga och aggressiva. Argumenten mot
detta institut var att det inte var oberoende utan att
makten – läs stiftarna – skulle styra verksamheten, vil-
ket på sikt skulle kunna inskränka på svensk journa-
listik. 

Ja, vad skulle man säga? Jag framhärdade att var-
ken stiftarna eller någon annan skulle styra verksam-
heten, det vill säga bestämma vilka studier eller typ av
seminarier vi skulle genomföra. Det övergripande syf-
tet med institutet var att ge ett brett och mångfacette-
rat underlag via vetenskapligt baserade studier för det
offentliga samtalet om journalistikens och mediernas
roll i demokratin. Inte så förvånande brukade dessa
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debatter sluta på det vanliga tröttsamma sättet, att jag
hade nog inte fattat att jag var lurad av makten/stif-
tarna. Jag var ju trots allt bara en relativt ung kvinnlig
akademiker och som man sa var det ”trevligt med ett
kvinnligt ansikte” som företrädde institutet. Jag hade
inte förväntat mig att så många publicister skulle
känna sig hotade.

”Himla tjatande om genus”

Allt detta är väl historia nu? Eller? Är det fortfarande
så att man inom medievärlden känner sig hotad om
man granskas och ve och fasa får kritik för sin jour-
nalistik? Denna fråga går det inte att svara entydigt
på, men inom det forskningsfält som jag själv bland
annat varit verksam inom är det fortfarande laddat,
nämligen fältet genus och journalistik. Att kritisera
genusrepresentationen i svensk journalistik är det-
samma som att svära i kyrkan; låt mig citera vad en
journalist på en av våra största dagstidningar sa till
mig när jag påpekade den bristande kvinnorepresen-
tationen i det journalistiska innehållet – ”det var ett
himla tjatande om genus, det vimlar ju av kärringar
på landets redaktioner”.

Ja, nog är det märkligt att det fortfarande är så
laddat att kritisera svenska mediers snedvridna genus-
representation. Lika märkligt är det, att trots studier
som finns inom området visar att svenska medier på
intet sett är bäst när det gäller genusrepresentation vill
man inte ändra på sig, eller knappt fundera inom jour-
nalistkåren hur man skulle kunna göra annorlunda. 



92 | Gunilla Jarlbro

Mycket har hänt sedan 1970-talet, såväl i vardags-
livet som i samhällslivet i stort, när det gäller kvinnor
och deras möjligheter, även om oerhört mycket åter-
står att förverkliga vad gäller jämställdhet. Frågan är
därför varför mediebilden av kön, eller om man hellre
vill genus, inte har förändrats i samma takt som den
övriga samhällsutvecklingen? 

Varför är det viktigt att granska mediebilden av
kön? Svaret på denna fråga är för det första att medi-
erna är en del av vår symboliska omgivning och ingår
i våra dagliga referensramar när det gäller våra upp-
fattningar om omvärlden, det vill säga, vad vi tycker
är viktigt och intressant. Medieinnehållet är också ett
viktigt inslag i alla de samtal vi människor för. Om det
nu är så att medieinnehållet till stor del handlar om
mäns görande och tyckande, så finns det en risk att
våra referensramar när vi ska tolka och ta ställning till
olika skeenden i omvärlden huvudsakligen kommer
att formas i ett manligt perspektiv. Det som ibland
brukar beskrivas som den ”allmänna opinionen” blir
således detsamma som den manliga opinionen, det vill
säga halva mänskligheten utesluts och ”allmänhe-
tens” intresse är egentligen detsamma som männens
intresse. 

För det andra är det viktigt att studera och granska
genusrepresentation, och givetvis även övrig mång-
faldsproblematik, om man anser att medierna är en
del i den demokratiska offentligheten. Anser man att
medierna är en offentlig arena där olika åsikter ska
nötas och blötas och att alla röster ska få höras och
vara lika mycket värda, då är det mycket viktigt att
alla medborgartyper får komma till tals; såväl kvinnor
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som män, gamla som unga, infödda svenskar som nya
svenskar. 

Varför går det så långsamt?

Det ovan sagda är på intet sätt kontroversiellt. Jag
tror att varenda nyhetschef, reporter – nja, nästan alla
– håller med mig om att alla ska ha möjlighet att
komma till tals i det offentliga samtalet. Frågan är då
varför händer så lite och varför går det så långsamt?
The Global Media Monitoring Project (GMMP), där
1 281 dagstidningar, tv och radiostationer i 108 län-
der deltar och mäter nyhetsflödet under en dag, visar
vid den senaste mätningen (2009) för Sveriges vid-
kommande att av de som syns i nyhetsmedierna var
24 procent kvinnor och 76 procent män. Samma stu-
die visade vid mätningen 1995 att kvinnorepresenta-
tion var 17 procent. Förändringar går med andra ord
inte med blixtens hastighet. 

Det är även intressant att studera vilka aktörsroller
som kvinnor återfinns i när de faktiskt syns i nyhets-
medierna. Samma mätning visar att kvinnor huvud-
sakligen framstår som vanlig medborgare (44 pro-
cent) och endast i 20 procent som expert. Vilket även
kan uttryckas på följande sätt: när svenska nyhetsme-
dier behöver ett expertuttalande är det i 80 procent
män som man anlitar.

Givetvis är det inte bara intressant att studera hur
ofta kvinnor respektive män syns i medierna, eller ut-
talar sig om det ena eller andra. Självklart är det lika
intressant att studera hur kvinnor respektive män ge-
staltas, eller framställs, i medierna. Är det så att män
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respektive kvinnor behäftas med olika egenskaper och
är det så att män respektive kvinnor tillåts uttala sig
om olika saker? Svaren på dessa frågor är dessvärre
entydigt ja. Låt mig exemplifiera med ett pågående
projekt rörande drevjournalistik som jag och en kol-
lega – Mia-Marie Hammarlin – sedan ett par år arbe-
tar med. 

Inom ramen för detta forskningsprojekt, vars syfte
är att analysera drevjournalistikens inneboende me-
kanismer, har vi bland annat specialstuderat politi-
kern Mona Sahlin under en femtonårsperiod (för en
utförlig redovisning av studien hänvisas till Hammar-
lin och Jarlbro, 2012). Åtminstone tre anledningar
gjorde henne särskilt intressant för analys:

Omfattande mediedrev

1) Mona Sahlin var den första kvinnan på posten som
partiordförande för Socialdemokraterna och hade
därmed möjlighet att bli vald till Sveriges första
kvinnliga statsminister. 2) Hon har upplevt ett av de
mest omfattande mediedreven i Sverige i modern tid,
vilket hittills har undgått vetenskaplig analys. 3) I val-
rörelsen 2010 uppstod en debatt där somliga aktörer
hävdade att Mona Sahlin utsattes för mer negativ
publicitet än andra partiledare, vilket senare bekräfta-
des av en undersökning vid Göteborgs universitet
(Dagens Nyheter 2010-09-18). 

Materialet för vår analys omfattade totalt 778 ar-
tiklar om Mona Sahlin från tidningarna Svenska Dag-
bladet (SvD), Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet
(AB) samt Expressen (Exp) under fem olika tidsperio-
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der. Den första perioden omfattar tidpunkten då då-
varande statsministern Ingvar Carlsson meddelat sin
avgång och Mona Sahlin presenteras som hans efter-
trädare. Period två omfattar perioden då det avslöjas
att Mona Sahlin har använt sitt tjänstekreditkort för
privata inköp, den så kallade Toblerone-affären. Den
tredje tidsperioden omfattar tiden då Mona Sahlin
som första kvinna blir vald till partiledare för Social-
demokraterna. Period fyra omfattar tidpunkten när
den svenska valkampanjen officiellt drar igång och
årets (2010) valaffischer sätts upp. Den sista perioden
omfattar tiden strax före och strax efter valet 2010.
Valet av tidsperioder har gjorts utifrån en politikers –
Mona Sahlins – olika milstolpar och avgörande hän-
delser i karriären.

Vad är det då för bild som medierna har gett av
denna kvinnliga politiker som vid två tillfällen varit
nära att bli Sveriges första kvinnliga statsminister och
som emellan dessa tidpunkter utsattes för ett omfat-
tande mediedrev i samband med den politiska skan-
dal, som i folkmun går under namnet Toblerone-affä-
ren? 

För det första kan vi konstatera att i vårt samlade
tidningsmaterial från 1995 fram till ett par dagar efter
valet i september 2010 är var fjärde artikel negativ.
Detta innebär att det är många negativa inslag även
under de perioder i Mona Sahlins karriär där det kan
tyckas som om hon borde ha framställts positivt i me-
dierna. Även när hon lanserades som dåvarande stats-
minister Ingvar Carlssons efterträdare och när hon
2007 faktiskt blev vald till det Socialdemokratiska
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partiets ledare kännetecknas rapporteringen av ett
icke oansenligt antal negativa artiklar. 

Politiken i periferin

Vilket är då innehållet i dessa negativa artiklar? Är det
hennes politiska vision, eller hennes politiska åsikter
som upplevs som dåliga och ogenomtänkta? På denna
fråga måste jag svara ett tydligt nej. Det är inte hennes
politiska handlande som står i centrum, faktiskt inte
någon gång under de perioder som vi har studerat
från hennes femtonåriga karriär. Det är hennes ”van-
lighet”, folklighet och hennes okunnighet i såväl poli-
tik som i språkkunskaper och hennes bristande förtro-
ende både inom och utom partiet som merparten av
artiklarna handlar om. Som tidningsläsare får vi
egentligen inte veta vad denna politiker vill göra med
demokratin Sverige. Däremot får vi veta att flera av
hennes partikamrater tycker att hon kan ”ta folk”,
vilket dessvärre enligt samma partikamrater är ett
tecken på bristande politisk kompetens. Vi får också
veta att hon är mamma, maka till Bosse och bor i ett
radhus samt är en slarvpotta när det gäller att sköta
sin privatekonomi och även när det gäller att hålla sitt
hem rent och snyggt. Är det en sådan politiker vi som
medborgare vill ska styra vårt land?

Vi fann också i vår analys att Mona Sahlin är en
anomali; det vill säga i politiken är mannen norm och
den kvinnliga politikern Mona Sahlin blir därför i allt
vad hon gör och inte gör en icke-politiker. Vi har
också funnit att medierepresentationerna bekräftar
sig själva. När Mona Sahlin 1995 presenterades som
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en tänkbar efterträdare till Ingvar Carlsson var det en
rad skribenter och källor som påtalade dels att hon
var för ung, för okunnig och så vidare. När drevet se-
dan gick ett par veckor senare, så kan vi tydligt läsa
”vad, var det vi sa, hon var inte mogen, kapabel sitt
uppdrag”. 

Hade då Mona Sahlin en chans? På denna fråga
måste jag dessvärre också svara nej. För det första
fann vi att landets reportrar sällan haft tillgång till en
så fyllig och rik skara av källor inom det Socialdemo-
kratiska partiet som framhållit att Mona Sahlin är
”bra på att ta folk”, men samtidigt repetitivt fört fram
åsikter om hennes brist på bildning och grundläg-
gande ämneskunskaper. För det andra fann vi att
mediernas rapportering är full av könsmarkeringar,
ett förhållande som accelererar under Toblerone-affä-
ren. För det tredje finner vi att medierna inte så sällan
i sin rapportering låter politikern Mona Sahlin bli en
icke-politiker, det vill säga hon får inte framträda i sin
politiska roll och företräda sin politiska agenda. 

Bör kvinnan vara som en man?

Under de senaste decennierna har det inom det
svenska parlamentet eftersträvats en större kvinno-
representation. Trots detta såg vi i vår studie att en
kvinnlig toppolitiker som Mona Sahlin, som på intet
sätt i sina framträdanden förnekar sin femininitet, inte
tillåts att vara just kvinna. För att vara kvinna och po-
litiker tycks i medietappningen vara detsamma som
att vara fel sorts politiker. Frågan som måste ställas,
men som vi inte kunde besvara i vår undersökning är
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– ska en kvinnlig politiker behöva vara som en man
för att duga, eller hade vi inte accepterat det heller?

Söndagen den 14 november 2010 meddelade
Mona Sahlin sin avgång, knappt två månader efter
valnederlaget. Nu äntligen gör hon enligt medierna
rätt och har numera dessa ledaregenskaper: Intuitiv
intelligens och osviklig politisk kompass (SvD 2010-
11-15). Och i Dagens Nyheters ledare dagen efter
hennes avgång har hon följande ledaregenskaper: an-
svarsfullhet, analytisk förmåga och personlig närvaro.

Sålunda kan det konstateras att över en natt har
mediedramaturgin vänt. Detta kan också uttryckas på
följande sätt: balansen är återställd och Mona Sahlin
kan inte längre hota den manliga hegemonin. 

Granskarna behöver granskas

Behöver då granskarna granskas? På denna fråga
måste jag entydigt svara ja. Exemplet ovan med poli-
tikern Mona Sahlin skulle även kunna tjänstgöra som
det Bourdieu (1999) kallar symboliskt våld som bland
annat utövas via kommunikation. Det symboliska
våldet fungerar som en maktstrategi för att behålla
makten över dem man vill dominera. I exemplet
Mona Sahlin kan man säga att nyhetsmedierna utövat
så kallat symboliskt våld genom ett misskännande av
politikern Mona Sahlin. Hon har inte tillåtits att
framträda i sin offentliga roll, utan har huvudsakligen
beskrivits i egenskap av privatperson. Och handen på
hjärtat, vem skulle vilja ha en statsminister som har
maskor på strumporna, för mycket mascara, är en
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slarvpotta och inte kan hålla dammtussarna borta i
sitt hem?

Till sist… det vore bra om valjournalistiken inför
det kommande valet 2014 kom att handla mer om po-
litik och visioner än om olika utspel av mer eller min-
dre privat dito. Det vore också bra om våra kvinnliga
politiker fick framträda i sin offentliga roll i större ut-
sträckning än vad som för närvarande är fallet. Där-
för då skulle vi medborgare kunna ta ställning till
olika politiska visioner och inte likt idolprogram låta
oss styras av den som är snyggast, bäst retoriker eller
har någon annan personlig egenskap. Så alla grans-
kare – fortsätt granska medierna. Det behövs nu och
kommer att behövas i framtiden om vi verkligen vill
ha ett offentligt samtal om journalistiken och medier-
nas roll i demokratin. 
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Olof Petersson, tidigare SNS

Etik genom konkurrens

Mediegranskning var ett centralt tema för ett forsk-
ningsprojekt som för några år sedan genomfördes
inom Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.
Huvudresultaten redovisades i en rapport från SNS
Demokratiråd, ”Medierna och yttrandefriheten”
(Petersson, Brink Lund, Smith och Weibull, 2007).
Viktiga impulser kom från bidragen i antologin ”Me-
dieetik under debatt” (Petersson, 2006). Ett antal me-
dieetiska spelregler från olika europeiska länder gavs
ut i boken ”Medieetik i Europa”, som inleddes med
en analytisk översikt författad av en ledande fransk
medieforskare, den numera bortgångne Claude-Jean
Bertrand (Petersson och Bertrand, 2007).

Så här i efterhand kan man konstatera att detta
forskningsprojekt i vissa avseenden var enkelt men i
andra avseenden svårt att genomföra. Att motivera
syftet var enkelt. Ingen kan rimligen förneka att själv-
ständiga medier är helt avgörande för demokratins
funktionssätt, det räcker med att hänvisa till den
svenska tryckfrihetstraditionen och regeringsformens
portalstadgande om ”fri åsiktsbildning” som en av
folkstyrelsens grundläggande förutsättningar. Ingen
kan heller bestrida att all makt kräver granskning och
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att mediernas självständighet därför måste förenas
med någon typ av regler.

Det är därför enkelt att konstatera att mediedebat-
ten aldrig kommer ifrån denna grundläggande spän-
ning mellan frihet och ansvar. Desto svårare är det att
ange exakt var gränsen bör gå mellan tillåtna och
otillåtna yttranden, mellan lämplig och olämplig pub-
licering. Rollen som forskare innebär här ett antal be-
gränsningar. Yttrandefrihetens gränser avgörs av lag-
stiftare och domare. Publiceringsbesluten fattas av
journalister och utgivare. För medieetiska bedöm-
ningar finns olika slags självregleringsorgan. Däremot
kan en statsvetare bidra med analyser av hur de olika
granskningssystemen ser ut, hur de hänger samman
och hur de fungerar när det gäller makt och ansvars-
utkrävande. Denna kartläggning var allt annat än en-
kel att genomföra. Det krävde omfattande efterforsk-
ningar för att beskriva något så grundläggande som
vilka spelregler som gäller för vilka medier.

Medborgarna, staten och medierna

Diskussionen om mediegranskningen visar att de
finns tre huvudparter: medborgarna, staten och medi-
erna. De enskilda medborgarna är beroende av de in-
stitutioner som förser dem med daglig information
om sitt samhälle. Statens uppgift är att skapa en solid
konstitutionell grund för yttrandefriheten och att dra
upp klara och förutsebara gränser för vad som får ytt-
ras offentligt. Mediernas uppgift är att genom själv-
reglering använda det fria ordet på ett sådant sätt att
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det inte undergräver mediernas legitimitet (Petersson,
Brink Lund, Smith och Weibull, 2007, s. 170).

Demokratirådet konstaterade 2007 att staten spe-
lar flera olika roller. Staten står som konstitutionell
garant för rättsstat och medborgerliga fri- och rättig-
heter och svarar därigenom för det rättsliga skyddet
för det fria ordet. Men staten sätter också gränser för
yttrandefriheten och bestämmer om tystnadsplikt och
sekretess. Staten ingriper dessutom indirekt i opini-
onsbildningen genom aktiva interventioner med syftet
att främja värden som mångfald och kvalitet.

För att systemet ska fungera krävs klara gränser
och en tydlig fördelning av makt och ansvar. Inom de
rättsliga ramarna bör medborgare och medier ha fri-
het att själva bestämma hur de vill använda yttrande-
friheten. Från maktsynpunkt är det i dag medieföre-
tag, redaktioner och journalister som har störst bety-
delse för yttrandefrihetens användning. Den redige-
rande makten bygger på mediernas möjligheter att
prioritera och välja bort. Dessa val kan leda till själv-
censur och oavsedda biverkningar. I ett fritt samhälle
är det medierna som väljer vilka hänsyn som de ska
ta, och inte ta. Men kraven på insyn och debatt gäller
också medierna. Journalister, redaktionsledare, ut-
givare och medieägare måste vara beredda att inför
offentligheten argumentera för hur de resonerat vid en
publicering och för hur de hanterar sin redigerande
makt och sitt självreglerande ansvar.
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Föråldrade etiska regler

Etiska spelregler bör ses som en del av mediernas re-
digerande makt och som ett värn mot politiska och
kommersiella påtryckningar. Demokratirådet konsta-
terade att de svenska spelreglerna för press, radio och
tv delvis var föråldrade och illa anpassade till dagens
och morgondagens medieverklighet. Publicitetsreg-
lerna präglas dessutom av en defensiv och förbju-
dande inriktning. Men etiska regler skulle kunna an-
vändas som offensiva och positiva inslag i den redige-
rande maktens självreflektion och därmed stärka
mediernas legitimitet. I ett alltmer splittrat och kom-
plext medielandskap måste man räkna med att vissa
generella publicitetsregler kompletteras av olika slags
riktlinjer och etikregler för enskilda företag, redaktio-
ner och journalistkategorier. Sådana medieetiska an-
svarssystem kan spela en stor roll för att hävda medi-
ernas integritet och journalistikens kvalitet. 

Systematisk kartläggning

Det var på denna punkt som Claude-Jean Bertrand
gjorde en viktig insats genom sin systematiska kart-
läggning av medieetiska ansvarssystem i Europa (Pe-
tersson och Bertrand 2007, s. 9–64). Med medieetiska
ansvarssystem avser Bertrand olika tillvägagångssätt,
som inte är statligt reglerade, för att få medier och
journalister att respektera god publicistisk sed. Dessa
system syftar till att förbättra nyhetsmedier genom att
göra utvärderingar, övervaka, utbilda, ge respons och
kommunicera. Bertrands exempelsamling omfattar
både interna och externa system, både sådana som
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medier sköter helt i egen regi och sådana som drivs av
utomstående mediegranskare; det finns också bland-
varianter där medier och delar av allmänheten sam-
verkar. Rättelsespalter, mediereportage, utgivarspalt,
bakom-kulisserna-blogg, intern grävargrupp, utvär-
deringsgrupper, läsarundersökningar och etikrevision
är bara några exempel. Man kan ta Bertrands medie-
etiska inventering som utgångspunkt för en diskus-
sion av hur svenska medier har löst, och skulle kunna
lösa, uppgiften att stimulera och stärka sin självregle-
ring.

Sådana medieetiska ansvarssystem har flera förde-
lar. De medieetiska ansvarssystemen bygger på mång-
fald och dynamik. Dessa granskningssystem kan an-
passas till olika medietyper, olika slags journalistik
och olika ägarformer. Och medan vissa andra slag av
mediegranskning kan uppfattas som försök att utifrån
kontrollera medierna ägs de medieetiska ansvarssyste-
men av medierna själva. Därmed vinner de större legi-
timitet i yrkeskåren och kan bli en del av den journa-
listiska och publicistiska utvecklingsprocessen. De har
därför stor betydelse för mediernas integritet, ett
nyckelbegrepp i en annan rapport från SNS Demokra-
tiråd (Petersson, Djerf-Pierre, Strömbäck och Weibull,
2005). Begreppet integritet betyder att vara helgjuten,
att kunna bevara sin egenart, att vara sann mot sig
själv. Integritet har både en utåtriktad och en inåtrik-
tad sida. Utåtriktad integritet innebär skydd mot in-
trång och påtryckningar. Inåtriktad integritet innebär
att veta sitt mål och kunna handla efter sin överty-
gelse. För att kunna bevara sin integritet måste medi-
erna veta vilka värden, normer och regler som ska
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styra den publicistiska och journalistiska verksamhe-
ten. En välfungerande mediegranskning kan därför
stärka mediernas integritet.

Dags för medieetiska märkningssystem

”Många medieföretag och redaktioner framstår för
omvärlden som slutna och ovilliga att lyssna på kri-
tik”, skrev Demokratirådet 2007 (Petersson, Brink
Lund, Smith och Weibull, 2007, s. 177). Men hur me-
dierna hanterar sin redigerande makt och sin etiska
självreflektion är inte bara en intern fråga utan också
en fråga av ”uppenbart allmänintresse”, för att citera
mediebranschens egna spelregler. Man kan förvånas
över att medieföretag inte mer aktivt använder de
medieetiska granskningssystemen som ett konkur-
rensmedel. Inom andra områden har konsumenterna
fått allt större möjligheter att göra medvetna val ge-
nom märkningssystem som visar om produkten eller
tjänsten uppfyller bestämda krav när det gäller exem-
pelvis miljö och rättvisa. Tiden borde nu vara mogen
för medieetiska märkningssystem.

På så sätt skulle den medvetne mediekonsumenten
kunna få direkt och konkret information om hur högt
utgivaren lägger ribban för etik och kvalitet. Medie-
etiska märkningssystem är ett stöd för medborgare
som söker tillförlitlig information grundad på an-
svarsfull journalistik. Erfarenheten från andra områ-
den tyder på att märkningssystem kunde bli ett verk-
samt konkurrensmedel även på mediemarknaden.
Mediegranskningen kan alltså organiseras så att
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marknadsmekanismerna utnyttjas för att förstärka
mediernas etik och kvalitet.
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Kerstin Brunnberg, tidigare Sveriges Radio

Viktiga medier behöver 
rejäl granskning

Den som forskar i programmet Vår grundade menings
historia, säger naturligtvis: ”ja det borde jag förstått”,
när det framgår att programmet skapades av den
skarpe Herbert Söderström 1970. När man talar om
granskande journalistik är det självklart att lyfta fram
Vår grundade mening – länge det enda programmet i
genren eller inom området.

Programmet handlade vid starten om ledarskriben-
ter och om vad de egentligen grundade sin åsikt, sin
mening, på. Därav det lätt kryptiska namnet. Det blev
sex radioprogram och sen följde andra program som
granskade medier och journalistik, också de produce-
rade vid Sveriges Radio i Malmö men då för televisio-
nen, nämligen Bakom rubrikerna.

1981 fanns pengar inom Sveriges Radio i Malmö
som måste förbrukas. Chefen, Lars Hamberg, gav ny-
hetsmedarbetaren Åke Pettersson uppdraget att be-
vaka journalistiska frågor och medier. Och Pettersson
tog Söderströms programnamn, Vår grundade me-
ning och gav det en ny inriktning.

Programmet har verkligen visat betydelsen av äm-
net och behovet av granskning från olika perspektiv.
Det ledde till att P1-chefen Cecilia Bodström fattade
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beslutet att satsa än mer på ämnet och då i form av pro-
grammet Medierna, som produktionsbolaget Tredje
Statsmakten presenterat. Det skulle snabbt etablera sig
som ett oundgängligt program. Men Sveriges Radio
ville också använda Åke Petterssons kunskaper. Han
fick uppdraget att göra programmet Publicerat och
också aktivera kontakten med lyssnarna om journalis-
tik och medier. 

För Sveriges Radio har trots ständigt minskade re-
surser den granskande journalistiken varit ett viktigt
uppdrag – om än i olika former. Public serviceuppdra-
get stipulerar det, och alla områden som har makt bör
granskas. Mediernas stora inflytande över opinions-
bildningen och samhällsutvecklingen, liksom digitali-
seringens effekter, tillhör självklart det som bör och
ska belysas, bevakas och granskas. 

Programmet Medierna, som framgångsrikt görs av
produktionsbolaget Tredje Statsmakten har precis
som Vår grundade mening visat att det finns mer att
bevaka än vad till och med två program förmår. Det
önskvärda är snarast att mediegranskningen också
fick en plats också i andra program. Jag tror ingen an-
sett det annat än självklart att ett public servicebolag
om något måste ta på sig ledartröjan.

Dystert i omvärlden

Sverige har en unik grundlag för tryck och yttrande-
frihet. Det hindrar inte att det med jämna mellanrum
dyker upp krav på förändringar. Inte i bemärkelsen
ännu mer skydd av tryck- och yttrandefrihet, snarast
det motsatta. I delar av omvärlden är det rätt dystert.
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Lite dystert är det naturligtvis också för Rupert Mur-
doch. Hans ansvar är stort, inte bara för att direkt ha
medverkat till kränkningar av enskilda utan också för
att därmed äventyra mediernas villkor och faktiska
behov av skydd från otillbörliga påtryckningar och in-
gripande. Med den avsky som News of the Worlds
oetiska telefonhackande väckt var det tyvärr givet
med starkare krav på och stor uppslutning kring hår-
dare tag mot medierna, än med beröm och respekt för
tidningen Guardians (läs Nick Davies) granskning
och avslöjande. 

Lord Justice Leveson avslutade sina utfrågningar
föranledda av News of the Worlds agerande med att
presentera sina kriterier för de regleringar av den brit-
tiska pressen som nu kommer att diskuteras vidare.
Dessa regler, har Leveson förklarat, ska vara ”effec-
tive, cheap, cover all ‘newspapers’, preserve media
freedom, and be a free service that protects the vulner-
able.” I detta ligger ett utrymme för medierna att
själva ta fasta på – bevarandet av mediernas frihet och
oberoende – det vill säga att medierna kan och bör
själva ta ett större ansvar för detta. I form av kvalifi-
cerad journalistik och i form av ett större ansvar för
att granska sig själva. 

Proaktivt motgift

Detta är det som krävs som proaktivt motgift mot de
ständiga kraven på hårdare reglering av medierna. För
ökad kvalitet och trovärdighet skapas inte och kom-
mer aldrig att skapas av nya och fler regler som ska
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”skydda” allmänheten och olika maktcentra från
”icke-önskvärd” publicering och fotografering.

Jag är naiv nog att tycka att konkurrensen om
publikens uppmärksamhet, intresse och lojalitet, bara
kan vinnas med skarp, kunnig och fördjupande jour-
nalistik. Men också att allmänheten förstår att just
detta som allt annat med värde, måste betalas för i nå-
gon form. Publicistiska medier oavsett publicerings-
plattform måste kunna fortsätta med och vidareut-
veckla en trovärdig journalistik, distribuera den och
med detta skapa tillräckliga intäkter. Det är det inne-
hållet som krävs för att sociala medier och människor
ska ha något att dryfta, slänga käft om eller agera ut-
ifrån. Samtidigt som sociala medier också tillför regle-
rade medier väsentlig information. Men det viktiga är
att ge medborgare underlag för att vara just medbor-
gare i en demokrati.

Vad är problemet?

Jag vill inte förringa den ökade omfattningen av krän-
kande påhopp, absolut avskyvärda och fegt anonyma
tillmälen, alltför närgången bevakning, eller det djupt
osunda bruket av tipspengar. Jag förnekar inte heller
problemet med den antidemokratiska propaganda
som kan ske med stöd av vår yttrandefrihet. Men allt
detta ska bemötas och ibland behandlas inom befint-
lig lagstiftning. 

Visst förekommer etiska övertramp, slarv, felaktiga
publicistiska beslut som ska granskas och kritiseras.
Med internets tillkomst har insynen i redaktioners ar-
bete ökat genom öppnare och tillgängligare kommu-
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nikation mellan medierna och medborgarna. Men
journalistiken i dag kan inte beskyllas för att generellt
vara för närgången, osaklig eller partisk. Däremot bör
den diskuteras och kritiseras för vad den inte förmår
granska eller fördjupa i brist på resurser. Debatten bör
också handla om vad som händer med journalistiken
när journalister och andra, hotas eller dödas när de
använder sin yttrandefrihet eller lämnar information.
De regler och lagar som borde skärpas är sådana som
på allvar etablerar och stärker källskydd, meddelarfri-
het och tryggar yttrandefriheten för alla. Sådant som
minskar självcensuren.

Den återkommande reflexmässiga diskussionen
om drev när flera medier samtidigt söker svar på be-
rättigade frågor är också den ett uttryck för en ytlig
och okunnig syn på journalistiken uppdrag och förut-
sättningar. 

Vad bör göras?

I fallet News of the World kunde det ha räckt med åta-
len mot chefredaktören Rebekah Brooks och kollegan
Andrew Coulson samt mot några av medarbetarna på
tidningen. I övrigt kunde man nöja sig med den om-
fattande uppmärksamhet och diskussion som den råa
bristen på etik väckt. För en ny reglering utöver vad
som redan finns förbättrar inte medborgarnas tillgång
till en allsidig och granskande journalistik. Tvärtom
försvårar den för medierna att bidra till ett mer öppet
och demokratiskt samhälle.

Det är uppenbarligen lättare att åtala och fälla Ex-
pressen för vapenbrott än att se intentionerna bakom
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den tryckfrihetslagstiftning som lett till att Sverige kan
kritisera andra för brist på densamma, men också
vara en fristad också för förföljda journalister och
konstnärer. Expressen fälls när tidningen för att köper
ett illegalt vapen. Det gör Expressen med ett allvarligt
och gott uppsåt för att verkligen belägga eller avfärda
en allmän föreställning, nämligen att det är för enkelt
att köpa ett illegalt vapen. Tidningen fälls istället för
att få en eloge för att ha gett allmänheten relevant in-
formation i en fråga som ska debatteras och tas ställ-
ning till.

Vad kan göras?

BBC chefen Mark Byfords uttryck (i Guardian, juni
2005) – ”to be almost right or broadly right is not
good enough for the BBC” – äger sin självklara giltig-
het för alla medier. Alltigenom kollad journalistik krä-
ver resurser i form av tid och kunskap. Idag behövs
dessa mer än någonsin för att möta den ständigt
ökande kapaciteten i pr-branschen. Detta inte sagt för
att ifrågasätta en bransch som självklart ska finnas
och utvecklas. Men filmaren Fredrik Gertten är en
som vet vad det kostar att publicera fakta som någon
med mycket pengar har intresse av att dölja. 

De små, i förhållande till uppdraget, resurser som
ännu finns inom medierna bör därför inte användas
för en ökad reglering och övervakning utan till mer
självreglering i olika former. Hit hör den självklara in-
terna diskussionen om publicistiken men också mer
av mediegranskning i medierna. Där har allmänheten
rätt att få veta mer.



Viktiga medier behöver rejäl granskning | 115

Sju skäl för detta:

1. Granskarna bör granskas på samma sätt som an-
nan makt granskas. 

2. Mina publicistiska beslut som journalist och ansva-
rig utgivare bör granskas professionellt av andra. 

3. Mer kunskap om mediernas uppdrag, villkor och
förutsättningar skapar förståelse för behovet av
publicistiska medier. 

4. Kontinuerlig diskussion om mediefrågor stärker
kvaliteten.

5. Den enorma förändring i samhället som skett tack
vare digitaliseringen av medierna kräver både
granskning och vetenskaplig forskning.

6. Medierna granskas, kritiseras, rättas och diskute-
ras i stor omfattning inom sociala medier – det är
då närmast pinsamt att de publicistiska medierna
bara överlåter granskningen till dessa fora istället
för att använda dem för att öka sin egen publicis-
tiska mediegranskning. 

7. De censurerande inhopp som ägarna till de sociala
medierna gör, granskas för lite. Det gäller också de-
ras sätt att utnyttja och sälja information om an-
vändarna av sociala medier eller stoppa vissa in-
lägg som kritiseras annonsörena. Det råder en allt-
för okritisk hållning till makten bakom de sociala
medierna. 

Så det räcker inte med Sveriges Radios rätt betydande
resurser på mediegranskning plus den granskning och
rapportering som finns i bransch- och facktidningar
som Journalisten, Resumé och Medievärlden. Själv-
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klart måste formen variera beroende på medier, men
det behövs reportrar med ett specialuppdrag för att nå
tillräckliga resultat. Jag tror på allvar att en bred me-
dial granskning skulle kunna förebygga rättsliga in-
skränkningar i mediernas frihet som exempelvis lag-
förslaget om kränkande fotografering. 

Nu är jag inte så naiv att jag tror att tidningar på
fallrepet överlever med hjälp av mediegranskande
program men möjligen att man kan bibehålla den
journalistik och publicistik som finns idag. Men då
ska det finnas kapacitet att granska som i Medierna
och Publicerat och med tung kompetens som hos An-
dreas Cervenka och Carolina Neurath på ekonomi-
journalistikens område, Inger Arenander och Tomas
Ramberg på politikens område eller en Fredrik Laurin
på grävområdet.

Åke Pettersson är värd att framhålla som en som
envetet sökt bana väg för mer av mediegranskning.
Det innefattar att med stor självständighet också
granska det egna företaget, vilket undertecknad då
och då fått erfara. Åke Pettersson är också en av dem
som först uppmärksammat fallet Dawit Isaak och
journalisters utsatta position. 

Mediegranskning måste få kosta

De resurser som Sveriges Radio lägger på området vi-
sar bolagets insikt att mediegranskning är ett område
som får kosta. Det är också en uppmaning till andra
att konkurrera med mediegranskande program. Fler
program skulle med säkerhet leda till mer kunskap
om och förståelse för om mediernas viktiga roll och
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uppdrag. Det skulle öka självförtroendet inom de
publicistiska medierna och uppmuntra till än mer
kvalificerad journalistik och därmed till än mer upp-
lysta medborgare.

Jag menar att de mediegranskande programmen
också gör slut på det eviga tjatet om att medierna inte
granskar sig själva som de granskar andra. Och att me-
dier kan granska varandra efter de vanliga principerna
om opartiskhet och saklighet, annars skulle man inte
tro på den egna professionalismen och integriteten.
Det är inte självbespegling eller introvert att medier
granskar medier. Tvärtom tror jag det bidrar till ett in-
tressant och kunskapsgivande innehåll med möjlighe-
ter för mediernas företrädare att få förklara sin publi-
cistik, sina beslut och under vilka villkor man arbetar. 

Granskningsnämnden, Pressens Opinionsnämnd
och PO finns. Visst, de har sina respektive viktiga
uppdrag och betydelse: men ingen kan påstå att deras
verksamhet når en större allmänhet. Lyssnar/tittar/
läsarombudsmän och journalistiska bokslut är nog
också bra, men först några rejäla mediegranskande
program. 

Om man på allvar bejakar mediernas betydelse, då
bör de också granskas journalistiskt. Och ansvaret för
den granskningen kan bara makthavare i den publicis-
tiska medievärlden ha. Kaj Schueler i Svenska Dagbla-
det tillskriver den franske nobelpristagaren Albert
Camus yttrandet om att ”en fri press kan vara god
eller dålig, men en sak är säker, utan frihet kan den
aldrig bli något annat än dålig.” 

Man kan bara hålla med. Och tillägga att den fri-
heten skapas bland annat genom egen granskning.
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Lars Truedson, Medierna

Att tvinga journalister 
göra val som de 
kan stå för offentligt

Man kan ju inbilla sig att vi journalister – till skillnad
från läkarna som sägs kunna begrava sina misstag –
verkar inför öppen ridå. Men det är bara delvis sant.
Förvisso jobbar vi i strålkastarljuset. Men samtidigt
har vi – till skillnad från andra makthavare i samhället
– full kontroll över den yta vi visar upp.

Mediegranskningens uppgift är för mig att bryta
den kontrollen och tillföra den utomstående blick som
medierna ger alla andra verksamheter.

Programmet Medierna – som jag jobbat med sedan
starten 2007 – är i dag den enda svenska professio-
nella redaktion som varje vecka gör ett sådant nyhets-
arbete för en allmän publik trots att det finns bransch-
tidningar, andra radiosändningar, bloggar och annat.
Den här texten handlar om mina tankar om medie-
granskning i allmänhet och om programmet i synner-
het.

Och en grundtanke för mig är att det mediegran-
skande arbetet ska ske genom konkret, klassisk jour-
nalistik.
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Det började med ett stort bråk och ett rätt modigt
beslut. Bråket kulminerade i februari 2007 när Sveri-
ges Radio lade om en hel del i P1-tablån. En föränd-
ring gällde mediebevakningen. Programmet Vår grun-
dade mening lades ner efter mer än 25 år (även om
dess producent fortfarande gör programmet Publice-
rat i SR).

Radioledningen ville, så vitt jag förstått, ha ett pro-
gram med delvis ny inriktning och mer aktualitet.
Och: det programmet skulle göras av ett extern bolag.
Protesterna var högljudda.

Vi var tre frilansjournalister – Petter Ljunggren,
Martin Wicklin och Lasse Truedson – som ville sam-
arbeta. Vi hade gjort en del radio – tillsammans och
var för sig – och hade som frilansar lämnat något pro-
gramförslag till P1. Men vi var inget produktionsbo-
lag i formell mening. Ändå ombads vi av P1-chefen
Cecilia Bodström, kanske eftersom Petter Ljunggren
arbetat med journalistik om medier bland annat som
redaktör för Scoop, att skriva ett programförslag och
göra en pilotsändning av det nya medieprogrammet.
Vi lade ner en hel del arbete på att få det att sticka ut
genom ambition, attityd och idéer – vi ville visa att vi
brann för mediebevakning. Och det tycks ha lyckats.

För plötsligt var det i december 2006 vi – det oprö-
vade kortet – som fick uppdraget och blixtsnabbt bil-
dade Tredje Statsmakten Media AB, döpt med ett lite
anspråksfullt begrepp som SR ratat som beteckning
på det program som istället kom att heta Medierna.
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”Redo att driva frågor i botten”

Redan i det programförslag till ett ”mediemagasin” vi
lämnade in hösten 2006 till Sveriges Radio fanns tan-
ken om att uppdraget helt enkelt handlade om att
göra bra journalistik: ”Programmet bygger på idén att
klassisk journalistik och väl berättade historier är
grunden för alla lyckade satsningar. Men programmet
präglas av ett nytt tilltal och backar inte för konflikter
utan är redo att driva frågor i botten, även om det ut-
manar.”

I det dagliga arbetet handlar mycket om att få till
en aktuell och inträngande ”topp” – även detta har
funnits med från början: ”Ambitionen med huvud-
reportaget är att i princip kunna ge en garanti till lyss-
naren att alltid få en spännande, avslöjande och väl
berättad historia, att det alltid blir konflikt och det
alltid ska kännas angeläget.”

Programmet gör alltså journalistik om medier.
Men jag brukar vara ännu noggrannare i beskriv-
ningen: programmet handlar om journalistik, inte om
journalister. Med det menas att programmet inte
handlar om journalisters arbetsförhållanden utan om
arbetet de utför – åtminstone om arbetsförhållandena
inte påverkar kvaliteten eller trovärdigheten i journa-
listiken. Och grunden för det är mycket enkel: pro-
grammet är inte avsett för mediebranschen utan för
bredaste tänkbara grupp av mediekonsumenter – det
ska vara intressant för allmänheten, berätta inifrån
branschen ut till publiken.

En gemensam erfarenhet vi tog med oss in i arbetet
med Medierna var motviljan mot slängig och sve-
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pande mediekritik där det görs storslagna påståenden
om hur mediebilden av en företeelse ser ut eller hur
medier vridit (eller favoritordet ”vinklat”) sanningen
i någon fråga. Det är mycket enkelt att göra reportage
av detta slag – det finns alltid någon debattör som är
beredd att erbjuda svårkontrollerade men slående på-
ståenden om hur uselt medierna hanterat hens hjärte-
fråga. Men det blir också poänglöst. För att medie-
granskning (nej, poängen är mer generell än så), för
att journalistik ska bita måste den vara konkret och
faktabaserad. Och det är så vi velat verka.

Konflikt och konkretion

Det finns uppenbara fördelar med den inriktning vi
valt med traditionell dagsjournalistik om medier som
lyfter fram konkreta missförhållanden, konflikter
eller förändringar. Det skapar konkretion, igenkän-
ning och begriplighet. Möjligen finns en nackdel i att
man riskerar att missa vissa stora och övergripande
frågor som inte så lätt låter sig konkretiseras. Men
den risken är överdriven. Med tiden har jag insett att
det går att vänta in de stora frågorna – förr eller se-
nare dyker tillfället att berätta om dem upp.

Ett exempel kan vara det kända förhållandet att
(medie)intresset för en person eller en grupp männi-
skor minskar med avståndet. Det här går att diskutera
i teorin, men blir spännande först när det konkretise-
ras – som när Medierna jämförde antalet artiklar som
skildrade de 32 döda i fartygsolyckan med lyxkryssa-
ren Costa Concordia utanför Italiens kust med intres-
set för de omkring 1 500 flyktingar som dör varje år
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på väg över Medelhavet. När lyssnaren fick möta en
av de överlevande flyktingarna fick den välljudande
och högstämda men aningen nötta kritiken av tradi-
tionell nyhetsvärdering nytt liv.

I ett av de studiosamtal vi har någon gång om året,
sade Aftonbladets chefredaktör Jan Helin – lätt bekla-
gande – att mediegranskning blivit en folksport. Han
syftade på hur bloggare och andra i sociala medier
slår ner på det de – från sina utgångspunkter – anser
vara bristfälligt i medierna. Men också, tror jag, på att
det blir allt vanligare att medier granskar varandras
arbete. Den antydan till kåranda som möjligen en
gång fanns, har nötts ner och i dag granskar medier då
och då varandra i nyhetsarbetet.

Under de år vi gjort Medierna har medielandskapet
förändrats blixtsnabbt. Förvisso hade Internet varit
en massföreteelse i tio år redan när vi startade, men
ännu var sociala medier nästan okända. De enorma
förändringar som medielandskapet skulle ställas inför
var dock lätta att skönja. I programförslaget skrev vi
”När bloggar, wikis, youtube.com eller web 2.0 slår
igenom ska det snabbt speglas i programmet – och då
genom personer som använder det och känner lust in-
för fenomenet snarare än traditionella medieföreträ-
dare som känner sig hotade”. Den föresatsen har vi
också försökt följa.

I dag görs programmet, liksom mycket annan jour-
nalistik, i ett samspel med bloggare och mikroblog-
gare – vi hittar ofta uppslag och intervjupersoner i so-
ciala medier, samtidigt som vi har resurserna att ta de
frågor som väckts där ett steg längre så att våra inslag
i sin tur skapar underlag för fortsatt samtal på till ex-
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empel twitter och facebook. Den nya tekniken har
dessutom funnits med i en annan återkommande be-
rättelse i programmet: frågan om hur pengarna inte
följer med när journalistiken flyttar till nätet. 

Två huvudfrågor: oberoende och sakriktighet

Genom åren har några frågor under en tid vuxit sig
stora och präglat rapporteringen i Medierna och
skildrats i återkommande reportage. De första åren
fick mutanklagelserna mot journalisten och juristen
Trond Sefastsson stort utrymme och vi var bland de
första i traditionella medier att ta upp den i bloggvärl-
den snabbt växande kritiken mot författaren Liza
Marklund för att ha hittat på delar av boken
”Gömda”, som hon presenterade som en sann histo-
ria. Senare har vi ägnat Wikileaks många inslag och
ett specialprogram.

Men det typiska för Medierna har varit att leta upp
något som varit anmärkningsvärt i den aktuella veck-
ans medierapportering och gå bakom scenen hos re-
portrarna eller på djupet i sakfrågan för att se om
journalistiken håller. Ser vi tillbaka är det tydligt att
denna vår mediejournalistik i grunden handlar om två
stora frågor som journalistiken mäts mot: oberoendet
och sakriktigheten.

Medierna har gjort mängder av inslag om usla en-
käter som presenterats som sanning trots att de inte
når upp till ens grundläggande krav på statistisk sä-
kerhet och om rapportering som baserar sig på miss-
förstånd eller opålitliga källor. Eller om direkta lögner,
som när Sveriges Radio påstod att man intervjuat Carl
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Bildt på ett café i Sarajevo, fast man inte lämnat Stock-
holm.

Vi har också många gånger berättat om redaktio-
ner som inte hållit oberoendet tillräckligt högt, som
när – för att ta några kungliga exempel – Sveriges Ra-
dio anlitade en av då blivande prins Daniels bästa
vänner som reporter till bröllopsbevakningen eller
SvT en av kungens privata vänner som producent för
Året med kungahuset. Vi har gjort inslag om att re-
daktioner överdrivet försiktigt (eller ska vi rent ut
säga fegt) undvikit brännande frågor som islamistisk
extremism men också om framfusiga intrång i privat-
livet eller lättköpta uthängningar.

Mindre om strukturella frågor

Om man systematiskt skulle jämföra mediebevak-
ningen under de nu drygt fem år vi gjort programmet
Medierna med journalistiken om medier ett eller två
decennier tidigare, tror jag att man skulle slås av att
några tidigare stora frågor med stark ideologisk ladd-
ning fått mycket mindre framträdande position. Det
gäller exempelvis sådant som mediekoncentration,
presstöd och tidningsdöd, det gäller makten över
medieagendan och klassfrågor i mediekonsumtionen
och det gäller internationella obalanser. Det här gäller
vårt program liksom övrig mediediskussion i samhäl-
let. Att det blivit så i vårt program beror så vitt jag kan
se på en kombination av ett medvetet val att söka kon-
kreta, inte generella, frågor, och den anpassning till
något slags tidsanda som alla redaktioner gör på gott
och ont.
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Men också några av dessa klassiska ”stora frågor”
har fått plats i Medierna, när tillfället givit dem aktu-
alitet och konkretion – som mediekoncentrationen ef-
ter Stampens köp av stora delar av landsortspressen,
som nyhetsvärderingsprinciper vid Costa Concordia-
olyckan och som den pressetiska regleringen vid
exempelvis den intensiva bevakningen av program-
ledaren Ola Lindholm som greps med narkotika i
kroppen.

Den sannolikt vanligaste typen av tips vi får från
personer utanför branschen handlar för övrigt om att
vi borde göra ett inslag om det skandalösa i att ett
visst ämne mörkas i medierna. Typiskt för dessa tips
är att de gäller ämnen där en mycket engagerad grupp
människor driver en viss uppfattning. Det blir sällan
några inslag, eftersom frågan vid en koll nästan alltid
visat sig ha tagits upp i medierna – om än inte alltid i
sådan omfattning eller utifrån den synvinkel tipsaren
önskar.

Stingsliga journalister

Men hur reagerar då de granskade – som är så vana
vid att vara den som granskar? En av mina kolleger
brukar säga att journalister är den stingsligaste grupp
han någonsin intervjuat. Och det ligger något i det.
Det blir en hel del motfrågor och tjafsiga intervju-
situationer. Samtidigt ska man komma ihåg att de
flesta ställer upp när vi ringer och svarar på även de
jobbiga frågorna. Det finns undantag – Jan Guillou
har varit med rätt många gånger, men efter förlags-
kompanjonen Liza Marklunds Gömda-härva beteck-
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nade han oss uttryckligen som en ”fientlig redaktion”
och vägrade vara med annat än i direktsändning för
oss (vilket är i praktiken omöjligt, eftersom program-
met görs klart fredag eftermiddag inför sändning lör-
dag). På Expressen råder ordningen att Thomas
Mattsson gärna ställer upp (och sannolikt konkurre-
rar med Jan Helin om att vara vår meste gäst) – men
å andra sidan är det så vitt vi förstår bara Mattsson
som får tala med oss, åtminstone utan att han själv
först givit klartecken.

En fråga vi ofta fick i början av vår verksamhet
handlade om vårt eget oberoende: kan vi – som säljer
våra program till Sveriges Radio och saknar den fasta
anställningens trygghet – våga ta plats och kritiskt
granska även den hand som föder oss? Vi har hela ti-
den hävdat att det inte är anställningsformen som av-
gör oberoendet utan attityden. Och om man ändå ska
väga olika yttre faktorers påverkan på viljan att gran-
ska även Sveriges Radio så menar vi att det faktum att
vi har vår redaktion långt från alla radiohus och inte
möter kollegor i korridorer och lunchmatsalar är en
väldig fördel. Det betyder mycket mer för vår själv-
ständighet än vad anställningstrygghet (som dessutom
råkar vara en ytterst ovanlig företeelse i dagens public
serviceföretag) skulle göra.

Men självklart är det en utmaning att år efter år
granska den ändå inte så stora svenska mediebran-
schen. Om man inte tidigare kände dem man skulle
intervjua så gör man det efter ett tag. Men här har vi
helt enkelt bestämt oss för att göra vårt jobb rakt och
utan hänsyn till personer. Om någon i redaktionen
känner en som ska intervjuas lite närmare, får någon
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annan ta den intervjun. Någon gång har vi bett frilan-
sar göra intervjuer när frågan krupit för nära, men i
grunden handlar det om att inte väja för att jobbet
måste göras professionellt och effektivt. Det förstår
även de vi intervjuar så gott som alltid.

Journalistikens raketbränsle: hyckleriet

Men formen då? Hittills har den här texten mest
handlat om innehållet. Men i det dagliga arbetet läg-
ger vi ner minst lika mycket arbete på formen. Jag tror
man kan sammanfatta vår hållning till hur program-
mets innehåll formas i några föresatser – med tiden
allt mer uttalade:

• Våga ha höga krav på den journalistik vi bevakar
– även om det hela tiden höjer ribban för oss själva.
Kräv helt enkelt av andra att ha rätt – och ha rätt
själv.

• Utnyttja radiomediet – ha bandaren på och ta med
lyssnaren bakom kulisserna.

• Berätta historier – stapla inte bara fakta.
• Ta plats som reporter – var påflugen vid behov och

ställ frågorna som dyker upp i lyssnarens huvud.
• Konfrontera den ansvarige – jobbet är inte färdigt

om lyssnaren inte hört den som kritiseras (eller
hört att vi verkligen försökt nå personen).

Det här är ett sätt att göra radio som vi anser på bästa
sätt framhäver innehållet. Men man ska inte sticka
under stol med att en del av programmets dragnings-
kraft på personer utanför vår bransch säkert finns i
nöjet att få höra journalisterna vrida sig som maskar
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inför frågor och ta till politikersvar av typen ”vi
kunde varit tydligare i den frågan” när de haft tokfel
eller helt enkelt försöka rymma från att överhuvud-
taget behöva möta mikrofonen. Det blir en komik
som drivs av all journalistiks särskilda raketbränsle:
hyckleriet. Och det är inte fel om det viktiga också är
spännande att lyssna på.

En mediechef jag intervjuade sa för inte så länge se-
dan, ungefär, att han blivit besviken på vårt program
eftersom vi allt mer börjat jobba på sådant sätt som vi
kritiserar. Jag tror jag förstår hur han menar – och att
han tänker helt fel. För visst tar vi till alla journalisti-
kens verktyg för att fånga uppmärksamhet och – jadå
– underhålla lyssnarna. Det är gott om lurar pålagda
i örat, långa tystnader efter hårda frågor och skarpt
formulerade metaforer. Misstaget i anklagelsen om att
vi ägnar oss åt det vi kritiserar är ett annat: vi kritise-
rar inte journalister för sådant.

Berättarknep – med omdöme

Det är en journalistisk plikt att göra sitt jobb på effek-
tivaste sätt – både ta reda på bra och berätta bra. Det
är så att säga poänglöst att anklaga exempelvis en
kvällstidning för att vara kvällstidning. Berättarknep
är inte skamliga att ta till – de är helt enkelt inte knep
utan goda verktyg även om de självklart också kan ha
en baksida. Om berättarknep används utan omdöme
kan de slå över och skapa en svartvit bild av det som
ska skildras. Här gäller det att hela tiden ha ögonen
på bollen när reportagen slipas fram: berättar vi fort-
farande rätt historia, bara bättre? Eller har förenk-
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lingen gått för långt så det vi säger inte längre är sant?
Då är det dags att backa.

Den tredje största synden för en journalist är att
vara tråkig. Men två saker är värre: att vara köpt eller
ha fel.

En av de finaste hedersbetygelser vi fått var när en
chef på mellannivå på en av våra större redaktioner
berättade om hur han förgäves försökte förmå sina
chefer att stoppa ett inslag som var baserat på en un-
dermålig undersökning. De högre cheferna ville ha
den slagkraftiga och roliga undersökningen trots in-
vändningarna. Inte förrän chefen sade att han inte
ville behöva försvara publiceringen i Medierna på lör-
dag fick han sin vilja igenom.

Det är så vi ser på Mediernas funktion i medieland-
skapet. Vi ska vara nageln i ögat på redaktörerna så
att de redan från början fattar beslut som de kan för-
svara i offentligheten när frågorna kommer.

Det är klassisk journalistik – men med udden mot
den egna kåren.
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Christina Jutterström, tidigare DN, Expressen 
och SVT

SVT sviker medborgarna

Det var en natt i september 1996 och jag befann mig
i min egenskap av chefredaktör för Expressen på en
konferens i Helsingfors. Tidningens nattredaktör
ringde mig och berättade att Vänsterpartiets partisty-
relse skulle ha möte dagen därpå och att det med stor
säkerhet handlade om partiledaren Gudrun Schymans
då fortfarande inofficiella alkoholproblem. Nu ville
redaktören att Expressen skulle vara först med att
publicera nyheten. Redaktionen hade tillräckliga be-
lägg. Jag sa ja till publiceringen under en förutsätt-
ning. Att Schyman fick kommentera i samma tidning.
Det var ett avslöjande, bedömde jag, som skulle få
stor betydelse för hennes fortsatta karriär i politiken.
Min etik sa att hennes egen kommentar var nödvän-
dig. Tidningen lyckades inte få någon kommentar och
när nattredaktören åter ringde mig vid halv tvåtiden
på natten och insisterade på publicering sa jag nej.
Vänsterpartiets pressekreterare hade utlovat en inter-
vju med sin ordförande till dagen därpå. En minst sagt
sur redaktör lade på luren. 

Nästa morgon sätter jag på SVT:s morgonpro-
gram. Där sitter Gudrun Schyman i egen hög person
och berättar om sin alkoholism. Ridå! Jag stoppar
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pressarna. 20 000 exemplar får med nyheten. Det
kunde ha varit 320 000.

Dagarna efter var fyllda av kritik mot mitt nattliga
beslut. Tidningen Resumé skrev om ”Jutterströms
blackout” och jag fick föra många förklarande samtal
med de inblandade på tidningen. Jag uppfattades som
en feg chefredaktör/utgivare. Men det märkligaste för
många var nog ändå att jag stod på mig med min upp-
fattning. Och gör det än idag. Jag minns inte att jag
fick något stöd för detta då. Inte förrän jag publicerat
min memoarbok ”Uppfostrad av män” (2010) och
berättade historien på ett välbesökt seminarium på
Bokmässan i Göteborg. Då fick jag en spontan applåd
för min utgivarståndpunkt.

Vid ett tillfälle som detta med Schymans alkoho-
lism är mediekritiken – intern och extern – snabb och
ofta enkelspårigt fördömande. Är det så vi vill ha den
mediekritiska debatten, det mediekritiska samtalet,
den mediekritiska rapporteringen? Självklart inte.
Samtidigt som jag säger detta, vill jag lika självklart
inte fördöma de snabba, ofta ogenomtänkta kritik-
stormar som blir i samband med till exempel drev. En
ansvarig utgivare måste vara beredd på och också vil-
lig att ta debatten om en omdebatterad journalistik –
internt och externt. Värt att minnas är då att kritiken
ofta inte ser likadan ut bland journalister som ute hos
allmänheten. 

Den interna granskningen viktigast

Bra mediegranskning består av flera olika delar. Den
börjar, med mitt sätt att se, alltid inom den egna re-
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daktionen, inom det egna företaget. Utgivaren har,
vare sig det handlar om nätet, papperstidningen, radio
eller television som ett av sina viktigaste uppdrag att
hålla det mediegranskande samtalet vitalt och kritiskt
granskande. Därefter i viktighetsgrad kommer all-
mänheten och den publik man har. Öppenhet för kri-
tik, vilja att publicera genmälen och rättelser stärker
förtroendet hos allmänheten. Det tredje ledet i den
egna mediegranskningen är att låta medieforskningen
och medieforskarna möta journalisterna även om de-
ras studier och undersökningar ofta har några år på
nacken och är generaliserande. 

De här tre delarna i mediegranskningen håller re-
daktioner och deras medier vitala. Lätt att säga men
ack så svårt att hålla vid liv över tid. Hur många re-
daktörer har inte föresatt sig att hålla igång kritisk
granskning, men sen successivt hamnat i gamla fåror?
Orken tar slut, det krävs nämligen ständiga insatser
och kreativitet för att lyckas. Men det går. Och det är
en nödvändighet. Utgivaren måste inte handgripligt
hålla i alla insatser själv. Delegering hjälper till att
upprätthålla vitaliteten.

För stora redaktioner och företag gäller dessutom
att avsätta resurser för regelbunden granskning av
medier i stort i den egna tidningen, i radio och televi-
sion. Sveriges Radio är tyvärr det enda företag som
genom åren skött det uppdraget. Övriga stora företag
har en minst sagt sporadisk granskning och rapporte-
ring. Hit räknar jag inte dagstidningarnas krönikörer.
Den första verkliga mediegranskaren var Aftonbla-
dets Macke Nilsson som redan under 1970-talet skrev
mediekritik och till och med förutsade att tidningar
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kommer läsas på någon sorts skärm i framtiden. Men
det bladets mediegranskning dog med Macke 1982. 

Jag har själv vid flera tillfällen varit aktiv när det
gäller att driva olika mediekritiska satsningar under
de 30 år jag var aktiv som mediechef och gästande
journalistprofessor. Paradigmskiftet i medievärlden
kring 1990 – kommersiell radio och television, inter-
nets första stapplande steg, dagstidningarnas ökande
upplage- och ekonomikriser – krävde nya journalis-
tiska insatser i form av rapportering och granskning.

New York, London – därefter Stockholm

Stig Hadenius, senare den första professorn i journa-
listik, ringde mig på DN en dag på hösten 1989 och
tipsade om att New York Times hade startat en regel-
bunden mediesida. Intressant. Den måste studeras,
något som inte gick blixtsnabbt eftersom vi då fortfa-
rande inte hade tillgång till Internet. Studierna visade
att inte bara NYT utan att också brittiska Guardian
och Independent hade börjat med mer regelbunden
medierapportering och granskning. Vi på DN ville
inte vara sämre. 

I februari 1990 startade så Dagens Nyheters vecko-
visa sida Medier. Cian Lund var redaktör och rappor-
terade om allt från TV4:s uppbyggnad, om kris för
dagspressen i England, om Dala-Demokraten som för
första gången varslade medarbetare (trots att Sverige
sedan 1970 hade presstöd), tidningen European som
startades av Robert Maxwell vars ambition var att bi-
dra till att hålla samman Europas folk, men som fick
en kort livstid. Lund lyckades också få sitta med på det
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första mötet som de kommersiella tv-bolagens nya or-
ganisation i Europa arrangerade. Han rapporterade
om deras strategi att ta publik från de då totalt domi-
nerande public servicebolagen. Som kuriosa berättar
Lund nu att på det mötet 1990 fanns förutom svens-
ken Jan Stenbeck, bland andra Silvio Berlusconi, Ro-
bert Maxwell och Rupert Murdoch. Svenska medie-
ledare ringde Lund för att få veta mer. SVT:s Sam Nils-
son var en av dem.

Nya tv-krönikörer anställdes också på DN. De
drev nya former av tv-kritik. Gunnel Törnander var
den tuffa och av tv-kanalerna fruktade kritikern, Leif
Furhammar förde in, som den professor i filmveten-
skap han var, en mer akademiskt grundad tv-kritik.
Men den regelbundna mediesidan försvann, jag tror i
takt med den också för DN allt svårare ekonomiska
90-talskrisen.

JMG Granskaren i Göteborg

När jag några år senare utsågs till gästprofessor på
JMG (Institutionen för journalistik och masskommu-
nikation vid Göteborgs universitet) hamnade jag i en
för mig nygammal värld, en blandning av journalist-
utbildning och forskning. Där fanns intressant forsk-
ning kring medier som borde ut till framför allt medie-
företag, men också en av mediefrågor allt mer intres-
serad allmänhet. JMG borde, ansåg jag, bli bättre på
att uppfylla universitetens tredje uppgift, nämligen att
”sprida kännedom om sin forskning och samverka
med det omgivande samhället”. 
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Jag föreslog och fick starta ett tidskriftsprojekt
som kom att heta JMG Granskaren och hade som
uppgift att både göra och publicera snabba händelse-
undersökningar i aktuella frågor som journalistiken
kring Clinton-sexgate och SVT:s utskällda Expedi-
tion: Robinson, vidare publicera studier av långsik-
tiga förändringar inom journalistiken som utveck-
lingen av tidningarnas förstasidor, nöjesjournalisti-
kens förändring och valbevakningen över tid. Den se-
nare utgjorde förstanumret av Granskaren inför valet
1998. En tredje målsättning var att förmedla redan
befintliga forskningsprojekt som allmänhetens förtro-
ende för medier, de regelbundna enkäterna om jour-
nalister om bland annat deras politiska hemvist. In-
tresset från medieredaktionerna att prenumerera på
tidskriften var stort det första året, började sen avta
med argument som att den var för dyr och inte till-
räckligt intressant. 

Så blev jag 2001 verkställande direktör på Sveriges
Television och därmed upphörde mitt redaktörskap
för Granskaren. Tidskriften övergick till att bli årlig
och utgöra ett riktigt intressant bokslut för institutio-
nen. I dag är också den goda ambitionen nedlagd. När
jag noggrant studerar medieinstitutionernas hemsidor
finner jag än en gång att här finns viktig och intressant
forskning som inte förs ut till medier och allmänhet.
Än mindre återspeglas i traditionella eller sociala me-
dier. Undantaget är när professor Kent Asp på JMG
på DN-Debatt presenterar den senaste rapporten om
journalister och deras politiska tillhörighet samt ut-
värdering av mediernas valrapportering.
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Mediemagasinet i Göteborg

Året innan jag kom till Sveriges Television hade det
veckovisa Göteborgsproducerade Mediemagasinet
startat. Man rapporterade och granskade både egen
och andras verksamhet. Det programmet kom till
mera som en följd av att SVT i Göteborg behövde öka
sin programverksamhet än efter en insiktsfull diskus-
sion i ledningen. Men programmet gjorde nytta och
blev ofta omdiskuterat. Mest uppmärksammat blev
avslöjandet av skandalöst dålig källkritik i ett av pa-
radprogrammet Uppdrag Gransknings reportage. Ett
avslöjande som fick chefen för Uppdrag Granskning
Nils Hanson att förtjänstfullt arbeta fram helt nya och
stränga riktlinjer för programmet.

En Tittarombudsman tillsattes också under de här
åren på SVT. Den välkände och välrenommerade
Claes Elfsberg iklädde sig rollen. Lyssnade på allmän-
hetens och makthavarnas åsikter och krav, reste runt
i landet och föreläste om SVT och public service.
Förde sedan vidare åsikterna in i företaget.

Men tjänsten som Tittarombudsman försvann ef-
ter tre år och Mediemagasinet lades ner. Det sändes
sista gången i december 2005. Skälet var bland annat
att valet och OS skulle ta så stora resurser 2006 att
pengarna inte räckte till. I det senare beslutet var jag
själv medansvarig och idag självkritisk. Vi borde i led-
ningen åtminstone ha resonerat om att återuppta vårt
ansvar för granskning av de mäktiga medierna när det
tuffa ekonomiska året var till ända. Att granska mak-
ten är ett av public service viktigaste uppdrag i till-
ståndet från statsmakterna. Så skedde inte.
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Sedan dess har snart sju år gått utan att det största
public serviceföretaget i Sverige sänt en enda medie-
granskande programserie. Under de åren har internet
bara vuxit i betydelse, sociala medier likaså, dagstid-
ningskriserna avbytt varandra, koncentrationen bland
medieföretagen vuxit starkt både i Sverige och utom-
lands.

Jag funderar över och försöker hitta svar på: 

• Varför medieredaktioner – med undantag för Sve-
riges Radio – är så snåla, sporadiska och osystema-
tiska när det gäller rapportering om och gransk-
ning av journalistiken och mediemarknaderna. 

• Varför universitetsinstitutioner med medieinrikt-
ning inte är mer angelägna att uppfylla universite-
tens tredje uppgift att göra sin forskning känd och
att samverka med samhället

Det enklaste svaret jag får när jag ställer frågan till
företrädare för mediebranschen är oftast bristen på
ekonomiska resurser. Det är så mycket annat som
måste prioriteras. Detta säger de samtidigt som de vet
att traditionella och sociala medier spelar en större
roll än någonsin i människors liv. Men kravet på vinst
i medieföretagen går i dag före en mer djuplodande
journalistik. Om jag får generalisera. Och det får jag.

Eller är det rädsla för att bli granskad och kritise-
rad som styr? Jag tror att även det skälet spelar en roll
i de prioriteringar som görs inom medieföretag. Det är
dessutom en befogad rädsla. Självklart ska den redak-
tion som sysslar med mediegranskning också granska
det egna företaget. Mediemagasinets avslöjande om
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en stor brist i källkritiken i Uppdrag Granskning var
plågsamt för alla på SVT, men ledde samtidigt till en
nödvändig nystart för det programmet.

Svepskäl från SVT

Störst ansvar när det gäller att granska journalistik
och mediebranschen har Sveriges Television. Dels där-
för att de har resurserna, dels därför att det oftast är
först när SVT gör en seriös granskning som ämnet får
stort genomslag i samhället. Jag hör argumenten
emot. Det känns fel att vi ska granska oss själva, det
är svårt att hitta en bra programform och vilka frågor
ska man ta upp bland alla som finns idag. Svepskäl,
kallar jag detta. Kan man göra en programserie om
gamla mord och låta Leif GW Persson sitta vid ett
skrivbord och bli intervjuad av en reporter, kan man
också hitta en acceptabel form för ett medieprogram.
Programmet kan liksom mycket annat göras av ett fri-
stående produktionsbolag. Att välja ämnen bland en
stor mängd tänkbara ingår i journalistikens abc. Här
finns dessutom god hjälp att få från universiteten –
både hemma och utomlands.

Det är ett svek mot medborgarna och samhället av
framför allt Sveriges Television att inte ha ett regel-
bundet mediegranskande program. När jag talar med
flera ansvariga inom SVT finns inget sådant inplane-
rat för hösten 2012. Det borde in i tablån redan nästa
år. 
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Nils Hanson, Uppdrag granskning

Mediemagasinet 
hjälpte oss bli bättre

Reportrarna på Uppdrag granskning var vana vid kri-
tik – från interna utvärderingar som kunde upplevas
som rena avrättningar till oförsonliga angrepp från
landets ledande kultursidor. Men det som hände tors-
dagen den 26 februari 2004 var något helt annat. Ett
grundskott mot SVT:s flaggskepp inom samhällsjour-
nalistiken.

Telefonen ringde samtidigt hos några av Uppdrag
gransknings reportrar. I den andra änden återfanns
SVT-kolleger. Men det var inte läge för kompissnack.
De ringde för att utkräva ansvar av reportrar som an-
klagades för faktafel, missvisande statistik och ogrun-
dade anklagelser som dessutom inte fick bemötas.

Det mediegranskande programmet Mediemagasi-
net gjorde sitt största scoop och kunde visa på allvar-
liga brister i det program som har till uppgift att av-
slöja missförhållanden, inte att själva skapa dem ge-
nom att vilseleda sin publik och utsätta personer för
omotiverade anklagelser.

Reaktionen blev enorm med krav på nedläggning
av programmet, inte minst från skadeglada kolleger.
”Uppdrag förvanskning” blev ett begrepp. Mest
smärtsam för mig som ansvarig var kritiken från alla
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tittare som troget följt programmet och som nu hörde
av sig per telefon, i mejl och brev och upprört undrade
hur vi kunde svika dem så gruvligt. 

Var flaggskeppet på väg att förlisa? SVT:s då-
varande vd Christina Jutterström åkte orolig ner till
Göteborg för att förvissa sig om att den golvade re-
daktionen tog kritiken på allvar och var beredd att
göra något åt de uppenbara bristerna. Hon var lugnad
efter mötet med redaktionen. En handlingsplan var re-
dan formulerad. Den interna uppryckningen hade
faktiskt påbörjats före Mediemagasinets avslöjande.
Det arbetet hade dock gått trögt.

Kvalitetssäkring saknades

När jag började som projektledare några månader ti-
digare såg jag samma brist som jag sett på andra re-
daktioner. Det fanns inget system för att säkra kvali-
teten i reportagen. Det var, mer eller mindre, upp till
reportrarna själva att se till att det som sändes ut var
korrekt. Ett omöjligt uppdrag, även för den mest nog-
granne reporter. Min första åtgärd i skapandet av en
säkerhetskultur var införandet av den amerikanska
metoden ”line by line”; genomgång rad för rad av fär-
digt manus där allt ska kunna verifieras av reportern.
Motståndet var dock kompakt, reportrar såg det som
ett ifrågasättande av deras kompetens. 

Tack vare Mediemagasinet försvann motståndet,
alla insåg behovet av förändring. I dag hör jag ofta re-
portrar säga att de är glada och stolta över de metoder
som redaktionen utvecklat för att säkra kvaliteten på



144 | Nils Hanson

reportagen. Ett bättre belägg för behovet av skickligt
genomförd mediegranskning går knappast att få. 

Dagen efter att programmet sändes var Uppdrag
gransknings reportrar också de första att gratulera
sina kolleger på Mediemagasinet (som arbetade vägg
i vägg och delade samma skrivare). Det innebär inte
att allt var frid och fröjd. När jag blev konfronterad i
programmet var jag öppen med bristerna och medgav
att fel begåtts. Därefter koncentrerade jag mig helt på
arbetet med att återupprätta Uppdrag gransknings
trovärdighet. I dag kan jag beklaga att jag förbisåg nå-
got viktigt, behovet av stöd till en person som utsatts
för hårdför granskning. På den punkten skiljer sig inte
journalister från andra. I efterhand fick jag befogad
kritik från hårt åtgångna reportrar som kände sig ute-
lämnade.

Att bli ifrågasatt och kritiserad tillhör reporterns
vardag på Uppdrag granskning. Internt genomsyras
vårt arbete av en ständigt pågående självrannsakan.
Allt i syfte att bli bättre. Externt utsätts vi tack vara de
sociala medierna för allt fler, mer eller mindre självut-
nämnda, mediegranskare som ofta är vassa och dess-
utom alltid snabbast. Nästan varje program åtföljs av
tankeväckande analys och kritik i bloggar. Och skulle
vi publicera missvisande statistik igen (vilket tyvärr
har hänt) påpekas detta i ilskna twitterinlägg redan
under pågående sändning. Missförhållande av det
slag som Mediemagasinet grävde fram skulle idag
blottläggas i realtid.
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Raffinerade motattacker från dem som granskas

De sociala medierna – som för oss upplevs som en mil-
jon faktagranskare – utsätter redaktionen för en stän-
digt pågående och synnerligen välgörande press. Men
det finns också en typ av aktörer som utnyttjar medie-
kritiken och de publicistiska verktygen i ett speciellt
syfte: att misstänkliggöra granskarna. Att makthavare
reagerar mot att bli granskade är inget nytt, men deras
metodik för att slå tillbaka förfinas för varje år, ofta
med hjälp av pr-konsulter. I dag händer det exempel
allt oftare att ett team från Uppdrag granskning möts
av ett annat tv-team när en makthavare ska inter-
vjuas. Det är också vanligt att en granskad organisa-
tion på sin webbplats publicerar mejl och telefonsam-
tal tillsammans med en försåtligt skriven text där pro-
grammet anklagas för att fara med osanning. För-
hoppningen är att de traditionella medierna ska haka
på, vilket ofta sker. 

Ett raffinerat exempel är Vägverket som publice-
rade vår ansvarsutkrävande intervju med general-
direktören i sin helhet på myndighetens hemsida da-
gen före tv-sändningen. Ett tilltag som resulterade i
rubriker. Generaldirektören fick därmed möjlighet att
i medierna kritisera Uppdrag gransknings sätt att
klippa i intervjuer fast han inte kunde visa på exempel
som gav fog för det.

Vi är vana vid att de granskade ta till rena lögner
för att ta udden av vårt arbete (för dem gäller inga
krav på saklighet och opartiskhet). Men vi ser ingen
anledning att beklaga oss över utvecklingen. Tvärt-
om, det ökar kraven på oss att bli ännu skickligare
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och ännu mer öppna med våra metoder. De redaktio-
nella dörrarna, som förr var stängda för omvärlden,
måste idag öppnas för genomlysning.

När Uppdrag granskning inför valet 2002 med
hjälp av dold kamera avslöjade rasistiska åsikter
bland politiker i valstugor restes krav på att SVT
skulle lämna ut inspelningarna i oredigerat skick. Nå-
got som SVT sade nej till. Ett sådant förhållningssätt
skulle aldrig accepteras idag. När vi våren 2012 med
dold kamera granskade imamer utsattes vi åter för an-
klagelser om att ha ”klippt och klistrat”, något som vi
hade räknat med. Kritiken tystnade när vi publicerade
materialet utan klipp på hemsidan.

Kårandan ett problem

Av all mediekritik är det den som kommer från kolle-
ger som biter hårdast. Dels därför att den är effekti-
vast; granskaren kan använda den granskades egna
arbetsmetoder. Dels därför att det uppfattas som extra
besvärande för den egna yrkesstoltheten att så bok-
stavligt bli ifrågasatt av en kollega. Det kan till och
med uppfattas som kränkande. Flera medarbetare på
dagens Uppdrag granskning-redaktion har erfarenhet
av att själva ha jobbat på sedan länge nedlagda Me-
diemagasinet och de vittnar om samma sak:

Fastän journalister borde veta bättre finns det även
i vår bransch en kåranda som gör att det strider mot
god ton att granska kolleger. Den mediegranskande
reportern är sällan välkommen. Det är till och med
svårare att få journalister att ställa upp på en ansvars-
utkrävande intervju än andra makthavare. Dessutom
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finns ett ständigt närvarande dilemman för reportern:
Den du granskar idag är kanske den du söker jobb hos
i morgon. 

Av detta följer att uppgiften att granska medier inte
är lika eftertraktansvärd som andra granskande upp-
drag. Jag behöver inte gå längre än till min egen re-
daktion för att få detta bekräftat. Sedan starten i janu-
ari 2001 har Uppdrag granskning sänt drygt 800 re-
portage. De som varit mediegranskande kan i stort
sett räknas på ena handens fingrar. Med tanke på
mediernas allt mer betydelsefulla roll i samhället kan
vi på goda grunder kritiseras för denna brist på
granskningar av vår egen bransch. En kritik som med
få undantag också kan riktas mot alla andra redaktio-
ner, stora som små, med granskande ambitioner. Att
undantagen – de mediegranskande redaktionerna – är
så få beror inte enbart på kåranda. Det har också att
göra med journalisters ovilja att se sig själva och sina
kolleger som makthavare med åtföljande personliga
ansvar för en publicering. 

SVT bör återta sitt public service-ansvar

För en effektiv granskning av mediemakten krävs re-
portrar och arbetsledare som är beredda att göra sig
impopulära på andra redaktioner och betala ett pris i
förlorade vänskapsband. När SVT åter tar sitt public
service-ansvar i frågan (vilket rimligen inte kan dröja
länge) kan en lämplig lösning vara att lägga uppdra-
get på seniora medarbetare med integritet som inte
har så mycket att förlora på att göra sig omöjliga
bland kolleger inom eller utanför företaget. En annan
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lösning, som bevisligen fungerar för Sveriges Radio,
är att anlita ett utomstående produktionsbolag, likt
Tredje statsmakten som gör Medierna, radioprogram-
met med den vassaste mediekritiken i dag. 

Journalisters ovilja att acceptera en granskning be-
kräftas ideligen i Medierna. Där kan man till och med
höra hur redaktionella chefer klickar bort telefonsam-
talet när frågorna från den granskande radioreportern
börjar bli obehagliga, trots att de därmed legitimerar
samma beteende hos andra makthavare som konfron-
teras av deras egna reportrar. 

Granskning utifrån ska välkomnas, inte motarbe-
tas. Men den viktigaste mediegranskningen är den
som varje redaktion kan och ska ägna sig åt varje dag.
Det finns exempelvis ett problem inom journalistiken
som de utomstående mediegranskarna har svårt att
komma åt och som bara kan lösas internt med upprik-
tig och strukturerad självrannsakan. 

Släpp in ljus i tunneln

Det handlar om det välkända psykologiska fenomenet
”confirmation bias”, som kan översättas med ”ensi-
digt bekräftelsesökande”. Det kan också kallas tun-
nelseende i bemärkelsen att man ser det man vill se. Vi
tenderar att söka information som bekräftar det vi re-
dan tror på och att avfärda det som går i motsatt rikt-
ning. Uppgifter som talar för vår uppfattning tolkas
välvilligt, uppgifter som talar emot möts med skepsis. 

Detta fenomen är något som alla människor påver-
kas av, mer eller mindre. För journalister blir det extra
allvarligt eftersom vårt uppdrag är att söka hela san-
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ningen, inte bara den del som stämmer med vår per-
sonliga uppfattning. Risken är extra stor inom den
undersökande journalistiken. 

Den grävande reportern är selektiv redan från start
eftersom siktet är inställt på missförhållanden. Ju
värre det är, desto bättre! I detta sökande riskerar re-
portern att bli problemorienterad på ett mycket oge-
neröst vis. Kan en uppgift tolkas negativt så görs det.
Glaset är alltid halvtomt.

Detta är reporterns sätt att skaffa underlag till en
hypotes. Och i det här tidiga stadiet, långt ifrån publi-
cering, borde det inte vara något problem. En hypotes
kan vässas utan krav på belägg om reportern lägger
ner lika mycket möda – eller helst mer – på att försöka
motbevisa den som på att bevisa den. Men så är vi
journalister inte alltid funtade. Viljan att söka alterna-
tiva förklaringar är ofta oändligt mycket svagare än
önskan att få hypotesen bekräftad.

Låt oss anta att redaktionen fått tips om att en
makthavare är korrupt. Brinner då reportern lika
mycket för att belägga dennes oskuld som skuld?
Självklart inte. Om sedan grävandet tidigt ger tecken
på att tipset stämmer är det inte konstigt att arbetet
koncentreras på att få in fler uppgifter som bekräftar
just den bilden. 

Vänder på vissa stenar – inte alla

Reportern söker källor bland människor som kan för-
väntas vara negativt inställda till makthavaren och
vänder på alla stenar som kan tänkas dölja grave-
rande dokument. Personer som kan antas vara välvil-
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ligt inställda till makthavaren undviks nogsamt, bara
lite möda – om ens någon – läggs ner på att finna do-
kument som motsäger hypotesen. Om sådana ändå
skulle dyka upp ställer sig reportern mycket skeptisk
till dem. Däremot utvecklas relationen till muntliga
källor som bekräftar hypotesen. Deras anklagelser
mot makthavaren mottas tacksamt. Ju fler uppgifter
som grävs fram, desto mer övertygad blir reportern
att makthavaren är en riktig skurk. Till slut inriktas
all research på att få det bekräftat. Ett scoop hägrar,
kanske till och med ett journalistpris!

Nu är risken stor att reportern blir både blind och
döv för sådant som faktiskt talar till makthavarens
fördel och att den typen av oönskade uppgifter tonas
ner eller kanske till och med utelämnas helt. Slutbil-
den av makthavaren blir svart när den kanske istället
borde ha varit ljusgrå eller i varje fall inte så mörk.

Alla som sysslar med utredande arbete påverkas i
olika grad av detta tunnelseende: socialsekreterare, lä-
kare, psykologer, forskare och – inte minst – polis och
åklagare. Inom rättsapparaten yttrar det sig i att ut-
redarna alltför tidigt tar ställning i skuldfrågan och
inte lever upp till lagens krav på objektivitet, det vill
säga en förutsättningslös förundersökning där inte
bara det som talar emot den misstänkte ska beaktas
utan även det som talar för. Ett extremt exempel är
fallet Thomas Quick där uppgifter som talade för
hans oskuld ignorerades i skapandet av en seriemör-
dare.

Om problemet inom rättsapparaten ändå diskute-
ras, så är det märkligt tyst i den mediekritiska debat-
ten om hur journalistiken präglas av förutfattade me-



Mediemagasinet hjälpte oss bli bättre | 151

ningar om vad som är rätt och fel. Tunnelseendet ska-
pas i samma stund som journalisten identifierar sig
med den förment goda sidan (som sällan är så god
som den utger sig för att vara). Ett exempel på vilka
förödande konsekvenser detta kan få är rapporte-
ringen i New York Times om att Irak hade massför-
störelsevapen. Den påföljande invasionen 2003 visade
att de militära källorna, som sade det reportrar och
chefer på tidningen ville höra, hade fel. ”Confirma-
tion bias” bidrog till krig.

Om journalistens främsta uppgift är att söka san-
ningen (vilket det rimligen bör vara), då är detta ett av
journalistikens största problem. Kanske det allra
största. 

Djävulens advokat

På Uppdrag granskning pågår en organiserad själv-
rannsakan i syfte att så långt som möjligt minimera
risken för tunnelseende. Vid startmötet, där beslut tas
om reportaget ska göras, finns en ”djävulens advo-
kat” med uppgift att skjuta idén i sank. I denna roll
ska den redaktör eller reporter som tilldelats uppgif-
ten vara konsekvent negativ och ställa de obehagliga
frågor som reportageteamet inte vill höra, exempelvis
om alternativa förklaringar som kan omkullkasta hy-
potesen. På mötet finns dessutom en stående punkt,
”den svaga länken”, där vi gemensamt försöker iden-
tifiera den tänkbara fallgropen. Startmötet följs sedan
upp av ett ”mittmöte” när arbetet med reportaget nått
halvvägs. Senast en vecka före publicering genomförs
sedan ”line by line”, inte bara för att granska befint-
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liga fakta utan också för att söka efter fakta som ute-
lämnats i reportaget men som borde finnas med. Allt
för att komma åt ”confirmation bias”.

”Line by line” är idag en lika naturlig del av repor-
tageprocessen som researchen, intervjun och filman-
det. I praktiken innebär det att reportrarna, stimule-
rade av de kontroller som väntar, gör ”line by line” på
sig själva under arbetets gång. 

Uppdrag gransknings reportrar står idag väl rus-
tade inför en ny hårdför granskning av kolleger.
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Second Opinion
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Maria Bjaring, Second Opinion

När allt inte är 
som det ser ut att vara…

Second Opinion har gjort skillnad. Second Opinion
har bidragit till att skapa diskussioner och samtal
kring journalistik och journalistikens utveckling. Det
är vi väldigt stolta över och ser på Second Opinions
verksamhet som något viktigt och som det behövs mer
av.

Second Opinion startade utifrån en idé om att göra
nyheter i nätverk där de som har den bästa kunskapen
deltar. Vi såg delvis Wikipedias modell som en före-
gångare. Vårt mål var en plats för korrigering, kom-
plettering och fördjupning av nyheter. Det skulle även
vara en plats för den omskrivne att ge sin version. Dis-
kussionerna om Second Opinion började föras våren
2008. Grundidén kom från Mats Olin och i mars
2009 lanserades www.second-opinion.se. Företagets
ägare är Mats Olin och Maria Bjaring. 

Vår ambition var att bygga ett företag som var obe-
roende av ekonomiskt stöd och som kunde stå på egna
ben genom en sund och hållbar affärsmodell. Upp-
dragsverksamheten skulle finansiera en oberoende re-
daktion som i sin tur publicerar artiklar och arbetar
för att få externa personer att medverka med inlägg på
webbplatsen. Det fanns två viktiga mål; att finna upp-
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dragsgivare samt att nå läsare. Den omedelbara kon-
kurrensen fanns främst bland andra pr-verktyg när det
gällde uppdragsverksamheten och sen var det en stor
utmaning att skapa en tillräckligt intressant webbplats
för att nå de vi hoppades skulle bli våra läsare. Under
Second Opinions dryga tre år publicerades omkring
2 500 artiklar, varav cirka en tredjedel av den obero-
ende redaktionen, en tredjedel av externa skribenter
och en tredjedel av kunder och/eller uppdragsgrup-
pen. 

Tydliga avsändare i olika färger

Reaktionerna på Second Opinion har varierat, både i
innehåll och över tid. För att Second Opinion skulle
uppfattas som trovärdig och tydlig krävdes en trans-
parens kring webbplatsens publiceringsregler och
företagets affärsmodell. Det var viktigt att visa med
tydlighet vem eller vilka som stod som avsändare till
en artikel, i såväl layout som text. Den oberoende
redaktionens artiklar markerades med grön färg, pri-
vatpersoners med blå färg och företag och organisa-
tioners med röd färg på webbsajten. Inledningsvis kri-
tiserades Second Opinion, på sina håll ganska starkt,
för att uppdragsmaterial blandas i samma flöde som
resten av innehållet och för att en uppdragsgrupp
skrev artiklar på uppdrag. 

Men efterhand accepterades modellen allt mer. Bi-
dragande orsaker kan vara att andra medier på senare
tid infört en liknande modell, med uppdragsmaterial i
form av artiklar och annonser i det redaktionella flö-
det, samt att Second Opinions innehåll var transpa-
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rent och ofta ansågs hålla en hög nivå. Internt har vi
också haft en aktiv och givande diskussion kring
etiska frågor och vad vi vill åstadkomma. Med tiden
genomfördes ytterligare åtgärder för att öka tydlig-
heten utåt.

Nyfikenhet och gensvar

Second Opinions läsare var och är framförallt opini-
onsbildare, politiker, journalister, bloggare, samhälls-
debattörer, experter och nyhetsintresserade. Omvärl-
dens reaktioner har dominerats av två huvudlinjer.
För det första har vi upplevt en nyfikenhet på Second
Opinion; vilka är grundarna och varför gör vi det
här? För det andra har vi mött ett positivt gensvar
över att det finns en plats för andra perspektiv och
röster i ett ofta likriktat medielandskap. 

Second Opinion mottogs med respekt från många
journalister och redaktörer, våra artiklar läses av
många journalister och de lät sig bli intervjuade för
det mesta. Trots att det uppenbart funnits en ovana
bland många journalister att själv bli intervjuade och
kanske synade har en stor del av de positiva reaktio-
nerna kommit från just journalister. Självklart har det
även framförts kritik och då ofta konstruktiv kritik
som bidragit till bra interna diskussioner. Det före-
kom också att en del journalister blev irriterade, upp-
rörda och ifrågasatte varför Second Opinion ringer
och ställer frågor. Men också de reaktionerna avtog
efterhand. Många journalister har även valt Second
Opinion som arena för diskussion och debatt om
journalistik.
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Berättelsernas betydelse

De externa skribenterna som, helt utan ersättning,
publicerat texter och bjudit på sin kunskap är en
mycket viktig del av Second Opinion. Samhällsföre-
trädare, fackliga företrädare, politiker, sakkunniga
och experter, journalister, professorer och doktoran-
der, pressetiska institutionsföreträdare, samhälls-
debattörer med flera har alla bidragit med populära
och uppskattade inlägg. Men kanske är det de en-
skilda personernas inlägg och berättelser som har ska-
pat en speciell second opinion-genre som problemati-
serat en relativ dold sida av journalistiken. Historier
om hur personer uppfattat intervjusituationer, kom-
munikationen med redaktionerna samt citering och
framställning i diverse publiceringar har bidragit till
en bredare bild av hur nyheter uppstår. De berättel-
serna finns i både redaktionell form och som egna in-
lägg. Som exempel kan nämnas berättelsen om hur en
person anonymiserades mot sin vilja, eller den om en
forskare som inte delade reporterns slutsats, eller den
om en enskild person som hamnade på förstasidan
mot sin vilja, eller mannen som hängdes ut på löpet
som offer för något han själv aldrig hade påstått. Be-
rättelser finns det gott om, många fler än de som Se-
cond Opinion har berättat.

Medieetik

Medieetik var en redaktionell inriktning som växte
fram efterhand. Det var ett ämne som vi upplevde
sköts undan i diskussionerna och som medieföreträ-
dare blandade bort i korten. Det medförde att redak-
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tionen började prioritera ämnet allt mer; det finns
fortfarande brister att synliggöra inom press- och
medieetiken. De redaktionella mötena började ge-
nomsyras av idéer på allt som kunde och borde ge-
nomföras. Jag tror och hoppas att våra satsningar på
att lyfta fram ämnet har bidragit till en utveckling på
området. Second Opinion har inte minst startat ota-
liga diskussioner i sociala medier kring press- och
medieetik. 

Den oberoende redaktionen har bland annat:

• Genomfört en genomgång av det svenska press-
etiska systemet, hur det fungerar och vilka brister
och möjligheter som finns för en framtida utveck-
ling. 

• Synliggjort hur fällda artiklar lever kvar på internet
och vilka konsekvenser det får för den enskilde,
men också problematiserat hur hanteringen av fäll-
ningar kan påverka för förtroendet för det press-
etiska systemet.

• Gjort en genomgång av förekomsten av egna etiska
dokument på ett antal av landets större redaktio-
ner.

• Skrivit artiklar om enskilda som utsatts för omode-
rerade kommentarsfält, felciteringar och allmänna
faktafel.

• Gjort en genomgång och jämförelse av det press-
etiska systemet i de skandinaviska länderna. 

• Publicerat ett flertal intervjuer med ledande svenska
journalister kring deras syn på journalistikens ut-
veckling.
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• Gjort intervjuer och artiklar kring olika publice-
ringsbeslut.

• Och publicerat en intervjuserie med riksdagsparti-
ernas företrädare om deras syn på det pressetiska
systemet.

Mycket kvar att göra

Vi upplever att medieetiken nu tas på större allvar än
för drygt tre år sedan och att flertalet redaktioner har
skärpt sina rutiner, till exempel vad gäller kommen-
tarsfält och hanteringen av fällda artiklar på nätet.
Samtidigt är resurserna för att göra ett bra journalis-
tiskt arbete knappa, och man kan ofta ifrågasätta kva-
litetens och medieetikens ställning på redaktionerna.
Institutionerna och reglerna för medieetik behöver
moderniseras. Det finns väldigt mycket kvar att göra. 

Ett exempel är frågan om upprättelse. Vad är en
rimlig upprättelse för en enskild person som utsatts
för ett pressetiskt övertramp? Ett övertramp som dess-
utom fällts av det pressetiska systemet. Systemet är till
för att möjliggöra en stark och fri press i Sverige, vil-
ket är otroligt viktigt och ett grundläggande demokra-
tiskt fundament, men sanktionerna om man inte hål-
ler sig inom ramarna för det gemensamt upprättade
regelsystemet bör diskuteras mer. Visst är det så att en
tidning och Pressens Opinionsnämnd inte behöver ha
samma uppfattning om en publicering i alla lägen,
men en ödmjukare inställning från chefredaktörer och
redaktionsledningar är att föredra. Det är inte orim-
ligt att önska en ursäkt eller förklaring. Det kan ha
långt större effekt än en pliktskyldig uppläsning på 25
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sekunder i tv eller en svårläst paragraftext över en
halv tidningssida. Som vår medarbetare Jannike Run-
quist skriver i en krönika ”Jag tror att förtroendet för
journalister skulle öka med lite mer ödmjukhet”. 

Det vore även bra om det pressetiska systemets in-
stitutioner, Granskningsnämnden och dess företrä-
dare blir mindre anonyma och tar en mer framträ-
dande roll i samhällsdebatten. Hur många är det
egentligen som vet vilka som ingår i Gransknings-
nämnden eller vem som är Pressens Opinionsnämnds
ordförande? 

Frågor som exempelvis upplagor, ekonomi, nät-
journalistik och distribution är viktiga och intressanta
frågor för ansvariga utgivare och redaktionschefer
men det råder ett alldeles för stort mått av nonchalans
kring frågor om press- och yrkesetik. Det är värdefullt
för oss alla att föra en aktiv pressetisk diskussion. 

2 600 000 klick för den oberoende redaktionen

Flertalet duktiga och drivna journalister har satt sin
prägel på Second Opinions oberoende redaktion. He-
lena Sällström, Mårten Eidevall Wallin, Jannike Run-
quist, Hanna Navier, Freja Salö, Camilla Hermansson
och Erik Durhan för att nämna några. Deras artiklar
har tillsammans genererat över 2 600 000 klick. Alla
har drivits av övertygelsen att se på medier ur ett me-
diekritiskt perspektiv, problematisera etablerade för-
enklingar genom att fördjupa sig i ämnen, ifrågasätta
stereotyper i rapporteringen, lyfta ämnen som befin-
ner sig i medieskugga, korrigera större sakfel, visa på
brister i pressetiken, men också att arbeta för att ge
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röst och utrymme åt dem som sällan får komma till
tals. 

Förutom det tidigare nämnda har den oberoende
redaktionen bland annat publicerat:

• En granskning av ett urval av nyhetstelegram från
TT (läs mer: http://www.second-opinion.se/so/view/
1490).

• En granskning och fördjupning av den politiska
journalistikens utveckling.

• Artiklar kring temat redaktionell ekonomi och dess
påverkan på det journalistiska innehållet.

• Intervjuserien ”Min medverkan i media” med per-
soner som medverkat i medier på ett utmärkande
sätt.

• Korrigeringar av nyheter inom en mängd ämnes-
områden; ekonomi, skola, kultur, politik, sport,
konsument, vetenskap, statistik med mera.

• Krönikor och reflektioner kring journalistik.
• Artikelserier med utrikeskorrespondenter som lyf-

ter frågan om svenska mediers utrikesrapporte-
ring.

• Artiklar om svensk kriminalrapportering.
• Artiklar om redaktionella nyhetsvärderingar och

prioriteringar.

Second Opinion har även medverkat i debatter, varit
aktiva i sociala medier och arrangerat seminarium och
diskussionsträffar.
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Mediegranskningens framtid

Journalistikens förutsättningar och status förändras i
takt med utvecklingen på internet. Sociala medier,
spridning av material och länkar och mobilbilder
innebär en förändrad redaktionell process. På både
gott och ont. Det är lättare att finna källor, intervju-
personer och uppslag. Men det ställer också höga
krav på en reporter och journalist när det gäller ny-
hetsvärdering, källkritik, faktakontroll och spridning.
Frågor om vem som är journalist och vem som ansva-
rar för felaktiga och onyanserade bilder som sprids i
journalistikens namn är viktiga att diskutera. Exem-
pelvis blir webbarbete och kommunikation i sociala
medier något som läggs på som en ”add on” till allt
annat som ska göras på resursknappa redaktioner.
Risken är stor att det kan bli fel. 

Att sammanfatta drygt tre års mediegranskning är
inte enkelt, men att arbeta med att granska medier har
känts som en stor och viktig uppgift, även om vi bara
har kunnat göra nedslag i ett stort medieflöde. Det
finns oändligt mycket som borde granskas och fördju-
pas men som får passera utan att synas av kritiska
ögon. 

Bra journalistik är ytterst viktig för vårt demokra-
tiska samhälle och för en vital samhällsdebatt där
olika röster och vinklingar ges utrymme. Medie-
granskning blir därför allt viktigare och den kommer
att växa i omfattning på bloggar, på seminarier och i
branschmedier och förhoppningsvis även i de traditio-
nella nyhetsmedierna. Kanske till och med SVT återi-
gen inför ett mediegranskande tv-program? Kanske
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kommer ägarkoncentrationen inom mediebranschen
och dess konsekvenser för journalistiken att diskute-
ras och synas mer framöver?

Den oberoende verksamheten är nedlagd

Uthållighet och optimism är två egenskaper som präg-
lar mig och Mats Olin. Men under 2012 började det
smyga sig in en frustration över att inte kunna föra Se-
cond Opinion till ytterligare en nivå och genomföra
en önskad teknisk och redaktionell utveckling. Även
om vi lyckades uppnå flertalet mål, både redaktionella
och kommunikativa, får vi dock konstatera att vi inte
lyckades nå ända fram. Mats Olin bedriver fort-
farande uppdragsverksamhet inom ramen för Second
Opinion och kommer att fortsätta göra det. Den obe-
roende redaktionens artikelsamling finns kvar på
webbplatsen, sökbar för allmänheten och mer aktuell
än någonsin. 

Om den oberoende redaktionen är nedlagd för all-
tid eller möjligen slumrande, det får framtiden utvisa.
En oberoende mediegranskande verksamhet måste
kanske ske inom public service eller fungera i en stif-
telsefinansierad form. Det är inte osannolikt att det
kan komma att finnas intresse för det. För som me-
diegranskare vet vi att det finns mycket att göra. Allt
är inte alltid vad det ser ut att vara.
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Mats Olin, Timbro Medieinstitut, tidigare 
Second Opinion

Företagens ställning 
i pressetiken måste stärkas

Under tre år med Second Opinion slogs jag ofta av det
utbredda ointresset på redaktionerna för att diskutera
och utveckla medieetiken. För att inte tala om tystna-
den när det gällde att rapportera om medieetiska ny-
heter, såvida det inte handlade om medier i något an-
nat land. Det har alldeles för ofta varit ett detektiv-
arbete att skildra hur medieetiken fungerar i prakti-
ken. Ointresset undergräver förtroendet för mediernas
förmåga att vårda det pressetiska systemet, eftersom
det bygger på att branschen tar ett engagerat och i
princip mangrant ansvar. Annars blir det någon annan
som får ta den rollen, det är oundvikligt, och det kan
bli lagstiftaren.

Tydlig medieetik är nödvändig för att värna yttran-
defriheten. I Sverige har medierna på goda grunder en
vidsträckt rätt att publicera utan förhandsgranskning
och utan att behöva frukta rättsliga efterspel. Men det
bygger på att medierna själva stävjar det som ligger
utanför rimliga pressetiska gränser. Pressombudsman-
nen finns för att vi ska slippa lagstiftning. 

Det ska sägas att vi på Second Opinion såg en viss
förbättring under åren. Fler redaktioner diskuterade
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pressetik och fler blev tydliga med vilka regler de rät-
tade sig efter. Det är idag betydligt fler som granskar
mediernas arbetsmetoder än för bara några år sedan.
Det handlar inte minst om bloggare och opinionsbil-
dare som via sociala medier ifrågasätter och ställer
frågor till redaktionerna. De flesta större redaktioner
har nu fått klart för sig att medieetiska övertramp har
ett pris: man får offentlig kritik och tappar i trovär-
dighet. Det var inte lika påtagligt för bara några år se-
dan.

Fattiga Frida

Ett exempel är dokumentären om ”Fattiga Frida” i P1
i maj 2012. P1 intervjuade en ung kvinna som vitt-
nade om vardagen som fattig i dagens Sverige (Kluvet
land, 2012). Historien togs upp av bland annat Afton-
bladet (Gustafsson, 2012) och TV4.

Det visade sig senare att kvinnan i dokumentären
ägde en bostadsrätt i centrala Malmö och att hon un-
der en period arbetat på Sveriges Radio tillsammans
med samma person som nu intervjuade henne. Om
detta fick lyssnarna inget veta, trots att det naturligt-
vis i grunden är relevant för helhetsbilden av vem
Frida egentligen är. Med den nya informationen väck-
tes frågor om dokumentärens trovärdighet och om
Frida hade spelat en regisserad roll i inslagen. Det be-
höver naturligtvis inte ha varit så, men nu har miss-
tanken på goda grunder väckts.

Det var en bloggare (Hagwall, 2012) som avslö-
jade sanningen om ”Fattiga Frida”. Second Opinion
intervjuade därefter P1-chefen Cecilia Bodström som
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betonade vikten av transparens och menade att det
hade varit bättre om de berättat mer om Fridas bak-
grund och ekonomiska förutsättningar (Olin, 2012).
Hon upplevde också att antalet ögon som granskar
Sveriges Radio har ökat och att det tar allt mer tid och
tankar att föra dialog med omvärlden om hur nyheter
och inslag kommer till. Den mest djuplodande gransk-
ningen av ”Fattiga Frida” kanske Medierna i P1 har
stått för (Medierna, 2012).

Sveriges Radio har efter kritiken publicerat länkar
till andra medier som belyst och ifrågasatt dokumen-
tären (Kluvet land, 2012). De har dessutom publicerat
Frågor & Svar, som i och för sig i huvudsak försvarar
hemlighetsmakeriet. Totalt sett är ändå denna redak-
tionella respons något som inte existerade bara för
några år sedan. Helt klart är Cecilia Bodströms ut-
talanden ett tecken på en begynnande islossning som
kan observeras när det gäller redaktionernas attityd
till mediegranskning och vilja att delta i diskussio-
nerna om publiceringsbeslut, källor, etik och innehåll.

(Enligt uppgift har dokumentärens huvudperson,
Frida, i efterhand blivit i det närmaste förföljd av så
kallade ”troll” i sociala medier.)

Omvandlingen till öppenhet

Något av det mest ofina man kan göra som medie-
granskare är att fråga en journalist vad denne har för
källa till en nyhet. Det har Second Opinion gjort
många gånger och inte sällan blivit avsnästa (Medi-
erna, 2012b). Det är som att svära i kyrkan, som om
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man utmanar journalistikens själ och i det närmaste
begår ett grundlagsbrott. 

Men här har det väl skett ett missförstånd? Det
grundlagsfästa källskyddet är till för att skydda käl-
lorna, inte journalisterna. Journalister är förvisso en-
ligt grundlagen skyldiga att skydda källor som behö-
ver skydd och det är förbjudet för myndigheter att
efterforska källor. Men de flesta källor behöver inget
skydd, tvärtom är de helt öppna. Det finns heller inget
hinder för exempelvis en bloggare att komplettera en
publicering med källgranskning och det är inte fel att
fråga efter källor, det är tvärtom nödvändigt för att
utöva effektiv mediegranskning. Medier som öppet
redovisar vilka öppna källor de använt begår inget
grundlagsbrott utan visar snarare tecken på kvalitet.

Hänvisningen till källskyddet tycks ibland vara ett
svepskäl för att inte bli avslöjad med undermåliga
eller hårddragna fakta till presenterade vinklar eller
för att undvika diskussion om urval och nyhetsvärde-
ring. Det är ett av de tydliga tecknen på vissa mediers
ålderdomliga bunkermentalitet, där frågor om ”hur”,
”var” och ”varför” direkt tolkas som fientliga an-
grepp.

Detta håller på att förändras, oundvikligen, och på
Second Opinion har vi under tre år sett en gradvis
öppning av bunkerluckorna. Nyhetsmedierna är på
väg att gå igenom den transformation till ökad öppen-
het och transparens som många andra redan genom-
gått: förvaltningar, föreningar, företag. Från att inte
vilja svara på frågor, särskilt inte om hur man tagit
viktiga principiella beslut, till att bjuda in till dialog.
Det finns många som kan vittna om den mödosamma



Företagens ställning i pressetiken måste stärkas | 169

processen att gå från slutenhet till öppenhet, ofta
framtvingad av just medier som frågat, frågat och frå-
gat. Självklart har långt ifrån alla gjort denna resa.

Anledningen till att medierna först nu öppnar sig
är sannolikt det faktum att medier inte gärna granskar
andra medier. För att citera Nick Davies den engelske
journalist som avslöjade News of the World-skanda-
len: ”Dog doesn’t eat dog” (Davies, 2012). Det är
hans förklaring till varför ingen avslöjat avlyssnings-
metoderna tidigare, trots att det enligt honom varit
vanligt förekommande och ett känt faktum på brit-
tiska redaktioner. Kanske är detta fenomen ännu star-
kare i Sverige där mediabranschen är liten, där alla
känner alla och där det finns stora risker att stöta sig
med potentiella framtida arbetsgivare. 

Skillnaden mot förut är att de vanliga nyhetsmedi-
ernas monopol på publicering har luckrats upp, och
att vem som helst numera kan göra sin röst hörd för
en större publik. Medierna bevakas idag av tusentals
människor som kan publicera sig via sociala medier.
Tiden då nyhetsproduktion skedde i en svart låda utan
insyn är förbi.

Den nya öppenheten grundar sig nog inte enbart i
frågan om medieetik och mediegranskning, utan även
om de nya affärsmodeller som medieföretagen längtar
efter och behöver för att överleva. I ökad kontakt med
publiken: läsare, omskrivna och granskare kommer
de nya modellerna att skapas. Det är dock inte osan-
nolikt att det är helt nya aktörer som kommer att ut-
nyttja dessa möjligheter effektivast.
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Etik handlar också om balans

Bra medieetik och kvalitet handlar även om att ge en
balanserad bild av verkligheten. Det händer att me-
dier tar etiska genvägar, exempelvis genom att medve-
tet bortse från lättillgänglig fakta som gör att den
valda vinkeln inte håller. Ibland handlar det bara om
slarv eller att det helt enkelt inte finns tillräckliga re-
surser för att göra ett bra jobb.

Ett typexempel är forskningsnyheter om att en ny
studie kommit fram till att livsmedlet x orsakar död-
liga sjukdomar. Sådana studier uppmärksammas varje
dag. Huruvida studiernas resultat kan bekräftas av
oberoende forskning, och vilka slutsatser vetenskaps-
världen dragit i övrigt är helt avgörande för att sätta
in nya teorier i ett sammanhang och värdera betydel-
sen av dem. 

En enskild studie som kan ligga långt ifrån veten-
skapligt konsensus och som aldrig kommer att kunna
bekräftas av oberoende forskning, kan få mycket stort
genomslag i medierna. Larmjournalistik lämpar som
väl som feta rubriker som säljer, medan lågmäld nyan-
sering inte skapar samma tryck. Inte sällan har denna
typ av nyheter stor betydelse för företagen som på
olika sätt arbetar med livsmedlet x.

Här ligger pressetiken nära frågan om kvalitet: Det
går fort och det blir billigare om man slarvar, men det
tar mer tid och blir dyrare att göra något ordentligt.
Alternativt kan tid ersättas av sakkunskap och erfa-
renhet.

Det är oetiskt att rakt av publicera denna typ av
larmande nyheter utan att sätta in informationen i ett
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större sammanhang. Men sådana frågor ligger inte
under pressombudsmannens domäner. Att anmäla en
tidning för att inte visa helheten kommer inte att leda
någon vart. Däremot kan från medierna fristående
mediegranskare spela en viktig roll för att påpeka
obalanser i rapporteringen.

Timbro Medieinstitut

Detta är nog också framtiden: många fristående me-
diegranskare som utanför de gamla institutionerna
frilägger fakta och skapar debatt. Timbro Medieinsti-
tut är en sådan (TMI, 2012a). Vi kan från vår hori-
sont, oberoende av medier, stat och enskilda företag
genomföra en viktig mediegranskande uppgift. Alla
mediegranskare, inklusive alla existerande medier,
väljer sitt perspektiv för granskning och dessa bör
redovisas öppet. Timbro Medieinstituts perspektiv
kommer från Timbros grundläggande uppdrag: att
värna det öppna och fria samhället.

Vår utgångspunkt är att ge alternativa bilder till
nyhetsrapporteringen med fokus på frågor kring
marknadsekonomi och näringslivets villkor i bred me-
ning. Vi lyfter fram perspektiv som saknas, vi under-
söker mediers öppna källor och jämför dem med
valda vinklar och vi för dialog med medier om nyhets-
värdering och medieetik. 

Ett område som är särskilt eftersatt är företagens
ställning inom pressetiken. Företag – och för den de-
len även myndigheter, föreningar och alla andra juri-
diska personer – står med några undantag helt utan
rättigheter när det gäller skydd mot publicitetsskada.
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Jag har många gånger mötts av uppgivenhet från fö-
retag som blivit oförtjänt mosade i medierna och som
upplever att de inte har någon som helst möjlighet att
värja sig. Även här kan fristående mediegranskning
och debatt bidra till förbättring. Detta är också en del
av Timbro Medieinstituts uppdrag: mediegranskning
utifrån enskilda företags och branschers perspektiv. 

Företagens ställning bör stärkas

En tidning kan skriva i det närmaste vad som helst om
ett företag utan att innehållet kan prövas. Anta att en
tidning ensidigt tar ställning för ett företags kritiker
och enbart förmedlar kritikernas sida i en pågående
konflikt. De institutioner som i sådana lägen finns till
för enskilda personer är inte tillgängliga för företag. 

Pressombudsmannen prövar överhuvudtaget inte
anmälningar från juridiska personer, annat än om
genmälesrätten har respekterats och om felaktiga sak-
uppgifter har rättats i efterhand. Övriga pressetiska
regler prövas inte, även om det förekommit undantag.
Domstolarna, som prövar de riktigt grova övertram-
pen, exempelvis förtal, gör det enbart när det gäller
privatpersoner. Granskningsnämnden för radio och tv
behandlar dock privatpersoner och juridiska personer
likvärdigt. Det finns inget rimligt skäl att inte detta
ska gälla även för pressen.

Desto viktigare är därför den fristående medie-
granskningen. Carema är det mest kända fallet på se-
nare tid, som flera olika parter har granskat (Dagens
Samhälle, 2012; Second Opinion, 2012; TMI,
2012b). Men Dagens Nyheter har konsekvent vägrat
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att diskutera sakfrågorna, och stängt in sig i bunkern.
Men jag skulle ändå tro att diskussionen om de etiska
aspekterna på Caremadrevet trots allt trängt in och
förts i DN:s slutna redaktionskorridorer. Hur det än
är med den saken kan man konstatera att Dagens Ny-
heters trovärdighet sjunkit när det tydliggjorts hur det
kan gå till när drevet går. 
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Maria Edström, Granskningsnämnden 
och Allt är möjligt

Myndigheter eller 
gräsrötter? Båda behövs

Vem vill bli kritiserad? Det är trevligare med beröm.
Klart att det är roligare att gå på Kristallen-gala än att
bli fälld i granskningsnämnden. Men varje typ av ex-
tern granskning skulle kunna ses som en kvalitetssäk-
ring, oavsett var den kommer ifrån. Om bara meto-
derna för granskning är konsekventa kan ett ideellt
nätverk som Allt är Möjligt bidra till mediegransk-
ning som gör skillnad. 

Sedan 2007 är jag ledamot i granskningsnämnden
för radio och tv. Nämnden friar, fäller och kritiserar
radio och tv-inslag som allmänheten anmält. Ibland
tar nämnden också egna initiativ till granskningar. Ut-
gångspunkten är att bedöma om inslagen bryter mot
radio och tv-lagen samt att granska om bolagen som
sänder markbunden tv och radio lever upp till sina
sändningstillstånd. När det gäller SR, UR och SVT
ska det till exempel vara sakligt, opartiskt och inte
otillbörligt gynna någon. (Lagtexter och sändnings-
tillstånd finns på www.radioochtv.se.) För TV4 gäller
nästan samma regler men bolaget behöver inte längre
vara opartiskt vilket öppnar för nya programformer
såsom Fuskbyggarna. 
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Lagar och etik är definitivt inte samma sak. I
granskningsnämnden kan vi fria dålig journalistik och
fälla lysande journalistik eftersom vi faktiskt inte be-
dömer kvalitén i någon allmän betydelse utan just hur
väl bolagen följer radio och tv-lagen och de sänd-
ningstillstånd som finns. Granskningsnämnden är
alltså ingen smakdomare, vilket många gånger glöms
bort.

Ändå kan granskningsnämndens beslut bidra till
bättre kvalitet. Här görs en extern granskning av hur
etermedierna sköter sig, hur de hanterar fakta, om de
låter människor komma till tals och om publiken
verkligen kan lita på det som sägs. Anmälningarna
hanteras av erfarna tjänstemän som kan både lag och
praxis. I nämnden får vi ledamöter sedan stöta och
blöta de kniviga fallen. Utgångspunkten är hela tiden
att det ska råda en vidsträckt yttrande- och informa-
tionsfrihet. Med tanke på hur många inslag som frias
kan man generellt sett säga att svenska etermedier
sköter sig bra. Under 2011 fälldes fem procent av alla
program som anmäldes och en procent kritiserades. 

Ibland hörs från redaktionshåll att det är bra att bli
anmäld men inte att bli fälld, det visar att redaktionen
är i frontlinjen och prövar vad som är möjligt. Men
även en fällning kan vara användbar om beslutet
väcker en diskussion hos redaktionen. Man kan se det
som att granskningsnämnden gör allmänheten en
tjänst eftersom den uppmärksammar programföreta-
gen på brister i produktionen och det kan sporra till
bättre program, justerade programidéer och i vissa
fall kanske ändrade rutiner.
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Fusk i Fuskbyggarna?

TV4:s program Fuskbyggarna har anmälts flera
gånger, inte minst av den som i programmet kallats
fuskbyggare. Eftersom själva programidén är att TV4
tar ställning för enskilda privatpersoner mot mer eller
mindre tvivelaktiga byggföretag, ställer det extra höga
krav på faktakoll. Sju program prövades under 2010–
2011, varav tre fälldes, ett kritiserades och tre friades,
något som tyder på att redaktionens faktakontroll
inte varit tillräcklig eller att någon annan del av sänd-
ningstillståndet inte uppfyllts. 

Man kan också fundera på vilka krav som ställs på
redaktionerna. Många granskande medier tillämpar
vad som ofta kallas ”line by line”, att redaktionen går
igenom mening för mening och ser till att alla fakta är
underbyggda innan programmet sänds/tidningen
trycks. SVT:s Uppdrag Granskning, ett program som
ofta anmäls till granskningsnämnden införde rad för
rad-rutinen 2004 och minskade då både anmälningar
och fällningar radikalt. De första tre åren fälldes sex
program, med de nya rutinerna har bara tre program
fällts på över åtta år, se utförligare statistik i tabellen
[och läs projektledaren Nils Hansons text i denna
bok, reds anm].
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Uppdrag granskning, statistik:

Antal fällningar av Uppdrag granskning (SVT) före och efter rutinen med rad för 
rad-granskning infördes på redaktionen (Källa: Granskningsnämnden för radio 
och tv och Uppdrag granskning, SVT) 

I det legendariska programmet 60 minutes går man ett
steg längre. På Nordiske Mediedager i Bergen 2012
berättade Claudia Weinstein, story editor på 60 minu-
tes, att hennes arbete bland annat består i att granska
allt råmaterial. Har de bästa argumenten verkligen
klippts fram eller har man missat något i redige-
ringen? Finns det någon annan som bättre kan föra
den här personens talan? Kraven tycks alltså vara
högre i USA. Hot om dyrbara stämningar har säkert
bidragit till dessa rutiner, samt en vilja att låta alla
komma till tals. Kanske något att lära av för svenska
redaktioner som vill vara säkra på att de är sakliga
och opartiska? (Intervjun kan ses i sin helhet på
www.nordiskemediedager.no.)

Program sända utan 
rad för rad-gransk-
ning 2001–2003

Program sända med 
rad för rad-gransk-
ning 2004–maj 2012

Antal reportage 216 613

Anmälningar 261 266

Beslut 71 126

Friat 61 118a

a. varav 7 ärenden där en ordförande beslutat att anmälan inte ska leda till
prövning.

Kritiserat 4 5

Fällt 6 3

Antal fällningar / reportage 1/36 1/204
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Erfarenheter från Allt är Möjligt

Det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt har i 20 år
granskat medierna ur ett genusperspektiv och debat-
terat ensidiga skildringar av kvinnor och män i medi-
erna. ”Mångfald är vackert” har varit en av våra de-
viser, liksom ”Låt inte medierna förändra dig, för-
ändra dem i stället”. När vi startade 1992 fanns det
inga mediekritiska rörelser i Sverige. Vi inspirerades
av amerikanska och kanadensiska Media Watch-
grupper och insåg med åren att det fanns liknande
grupper över världsdelar och i många länder; Thai-
land, Kroatien, Tanzania. Den gemensamma nämna-
ren var att man var urbota trött på kvinnobilden i me-
dierna; i reklamen lättklädda och tysta säljandes allt
från borrmaskiner till anti-rynkkrämer, i filmen allt
för ofta som offer eller galna och i nyheterna skildra-
des kvinnor och deras verklighet som ett problem –
om de alls förekom.

Styrkan i Allt är Möjligts retorik var att peka på
hur olika mediegenrer tillsammans bidrar till att för-
stärka stereotyper. De lättklädda kvinnorna i rekla-
men förstärkte männen i kostym i nyheterna. Detta
fick jag förmånen att utveckla under min doktorand-
period som sedan utmynnade i avhandlingen ”Tv-
rummets eliter” (Edström, 2006). Med åren har Allt
är Möjligt blivit mer av en expertgrupp, fortfarande
bestående av ideella krafter, som också samlar in och
bearbetar globala data. En av de viktigare uppgifterna
är att samla in data till den globala nyhetsstudien
”Who Makes the News” (GMMP, 2010) för att sedan
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ge ut den svenska rapporten ”Räkna med kvinnor”
(Edström m fl, 2012).

Om mediegranskningar ska få någon effekt är det
viktigt att de grundar sig på systematisk och veten-
skaplig beprövade metoder. Ett exempel på det är de
två globala nyhetsstudierna ”Who Makes the News?”
(GMMP, 2010) och ”The Global Report on the Status
of Women in News Media” (Byerly, 2011). 

Vem skapar – och tar plats – i nyheterna?

”Who Makes the News?” är en global endagsstudie av
nyhetsinnehåll och gjordes för första gången 1995 och
har sedan dess upprepats var femte år. Första gången
deltog 71 länder i studien. Efter hand har allt fler län-
der anslutit sig. Sverige har varit med tre gånger sedan
2000 och i den senaste studien deltog 108 länder. Mer
än 35 000 nyhetssubjekt kodades i radio, tv, tidningar
och webb. Det omfattande materialet gör att rappor-
ten ”Who Makes the News” på ett globalt plan kan
visa på trender, både i bristen på kvinnor som kommer
till tals i nyheterna, men också att det går framåt. Mel-
lan 1995 och 2010 har andelen kvinnor i det globala
nyhetsflödet ökat från 17 till 24 procent. I Sverige där-
emot har det i alla tre mätningarna legat runt 30 pro-
cent kvinnor i nyheterna, senast var det 32 procent.
Rapporten görs inom ramen för Global Media Moni-
toring Project, GMMP och kombinerar forskarkom-
petens med frivilliga krafter. Design och databearbet-
ning står forskare för, koordineringen sköts av World
Association of Christian Communication, WACC och
själva datainsamlingen sköter frivilliga forskare, stu-
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denter och medieaktivister. Det ideella arbetet är en
förutsättning för att studien ska bli av, men det är
också studiens stora brist. En bättre finansiering
skulle leda till fler och mer omfattande nationella rap-
porter, till nytta för det enskilda landet och dess me-
dier. Nu är underlaget för varje land ofta så litet att det
är fram för allt de globala trenderna som är intressan-
tast, inte det enskilda landets situation. Inför 2015
hoppas Allt är Möjligt kunna göra åtminstone en
veckas datainsamling, då kommer det finnas mer att
diskutera. Detta är för övrigt något som redan görs i
södra Afrika, i samband med de senaste ”Who Makes
the News” rapporterna har man gjort en månads da-
tainsamling i alla länder i södra Afrika.

Jämställt på redaktionerna?

Den andra globala studien handlar om jämställdhets-
läget på nyhetsredaktioner; ”The Global Report on
the Status of Women in News Media” (Byerly, 2011).
Återigen är det en organisation från det civila samhäl-
let som tar tag i de stora frågorna, International Wo-
men’s Media Foundation, IWMF. Organisationen ar-
betar bland annat med att utbilda kvinnliga journalis-
ter och delar ut priser för visat mod. Inom ramen för
området ”Pioneering change” valde IWMF att 2009
sjösätta en stor redaktionsstudie där drygt 500 ny-
hetsredaktioner från 59 länder deltog. Forskare sam-
lade in data med hjälp av personliga intervjuer med
samarbetsvilliga redaktionsledningar som tog sig tid
att ta fram personal- och lönestatistik. Resultatet blev
den över 400 sidor långa rapporten ”The Global Re-
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port on the Status of Women in News Media” så att
man för första gången kunde ha jämförbara data om
jämställdhetsläget på redaktionerna. Inte oväntat
kom de nordiska länderna väl ut i undersökningen
men det fanns också tydliga skillnader mellan de
nordiska länderna. Resultaten kommer nu att kontex-
tualiseras i en bok som kommer ut 2013, ”Palgraves
International Handbook of Women and Journalism”.

Den mediekunnige medborgaren

Civilsamhällets nätverk och organisationer bidrar
alltså med att ta fram data som många kan dra nytta
av. Genom ovan nämnda globala studier inleds nu dis-
kussioner om glappet mellan redaktioners relativa
jämställdhet och bristen på kvinnor i utbudet. Utifrån
det kan man sedan diskutera andra brister när det gäl-
ler vem som får en röst och vem som osynliggörs i me-
dierna, inte minst är det en demokratifråga (se även
Edström, 2010). De globala studierna har också inspi-
rerat EU när man nu granskar hur långt EU:s med-
lemsstater kommit när det gäller jämställdhet i medi-
erna. Under Irlands ordförandeskap 2013 kommer
EU:s jämställdhetsinstitut, EIGE, att presentera en
rapport där för första gången alla EU-länder ingår i en
jämförande mediestudie, bristen i studier som bygger
på frivilligarbete är annars att i de länder där det inte
finns aktiva organisationer som är villiga att bidra
med data kommer inga data fram alls. Det finns dess-
utom en tydlig koppling mellan bristen på press- och
yttrandefrihet i ett land och frånvaron av uppgifter
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från samma land när det gäller jämställdhet i medi-
erna.

Oavsett om det är en myndighet eller organisation
som granskar medierna bygger båda på en gemensam
faktor, den mediekunnige medborgaren. Där har me-
dierna och skolväsendet fortfarande mycket kvar att
göra för att bidra till att människor blir mediekun-
niga. Därför är det viktigt att Unesco nu på olika sätt
lyfter frågan om betydelsen av medie- och informa-
tionskunniga medborgare för demokratins utveck-
ling. Det är också något som de stora medieföretagen
borde ta fasta på och själva arbeta mer öppet och i
sina egna medier systematiskt granska sig själva och
andra. Varför inte på bästa sändningstid?
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Susanne Wigorts Yngvesson, etikforskare 
och Pressens samarbetsnämnd

Yrkesetik javisst – 
men vilken yrkesetik?

Det produceras och utövas en oerhört stor mängd bra
journalistik. En förklaring till det är att mediekritiken
hålls levande och medverkar till att journalister inte
bör leverera oreflekterat eller oetiskt framtaget mate-
rial. En journalist behöver ständigt vara sin egen kri-
tiker och ”själv kunna tåla att bli granskad” (Yrkes-
regler; se referenslistan). Syftet med kritiken är att för-
djupa förtroendet för en yrkeskår som är relativt
homogen, har en stark kåranda och ett ganska lågt
förtroende hos allmänheten. Ett saneringssystem som
inte fungerar är i sig inte bara dåligt utan kan till och
med motverka sina syften. Det skapar bristande tro-
värdighet hos allmänheten och upprättar en bild av
journalister som självgoda och överlägsna. 

I denna artikel kommer jag att diskutera den yrkes-
etiska delen av saneringssystemet och mot slutet ge
några förslag till förändringar.

Slopa eller förändra yrkesetiken

Vad journalister önskar för slags etik och vilken etik
de i praktiken utövar är inte alltid samma sak. Det är
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inte konstigt. Yrkesetik kan man vilja ha för att visa
på ideal som är eftersträvansvärda, även om man inte
alltid lyckas fullfölja dem. Däremot är det av bety-
delse att den yrkesetik man värnar om inte i alltför
hög grad skiljer sig från den man praktiserar. Då kom-
mer man att brista i trovärdighet. Idealen ska alltså
inte stå alltför långt bort från praktiken, men bör hel-
ler inte anpassas till vilka handlingar som helst. En
yrkesetik behöver utformas till en självständig enhet,
men också förhålla sig till sociala normer, mänskliga
rättigheter och rättssamhället. 

Journalister har i Sverige dömts för dataintrång,
vapeninnehav, bokföringsbrott och spioneri. Ingen
har dock ännu av något skäl uteslutits från Journalist-
förbundet. De har alla haft sina journalistiska motiv
för dessa brott och de har tagit sitt straff. Men nyligen
blev en annan hållning påfallande. När domen om va-
penbrott föll mot bland annat Expressens chefredak-
tör Thomas Mattson och reportern Diamant Salihu,
var det flera av mediernas främsta företrädare som
kritiserade den. Eva Hamilton, vd på SVT, menade att
domen ”strider mot sunt förnuft” och att ”SVT för-
dömer domen mot Expressen”.1 Jonas Nordling,
Journalistförbundets ordförande, anser att det inte
finns någon gräns för vilka brott journalister kan begå
”förutom att man självklart inte ska skada folk”.
Nordling gör en distinktion mellan journalister och
journalistik och argumenterar för att journalistik är
ett större sammanhang som behöver beaktas när brott
begås. I konsekvens med det argumentet anser Nord-

1) Ett uttalande Hamilton senare mildrade i Medierna 2012-05-28.
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ling att det var fel att åtal väcktes över huvud taget
(Medievärlden 2012-05-22). Det är svårt att tro annat
än att Nordling förfäktar en övertygelse om att jour-
nalistiken bör vara undantagen den juridiska lagen,
även i en gammal demokrati och rättsstat som
Sverige.2 

Om journalister enligt dem själva ska undantas den
allmänna lagen och deras eget saneringssystem aldrig
har uteslutet någon på grund av oetiska handlingar,
har då inte journalisterna själva förklarat sig som en
elit undantagen från väsentlig kritik? I retoriken kan
då en slapphetens etik användas för att legitimera i
stort sett vilka handlingar som helst, istället för att eti-
ken blir det oumbärliga mediekritiska instrument som
journalistiken behöver för att fördjupas och förbätt-
ras.

Fyra – eller fem – skäl för yrkesregler

Om den formella yrkesetiken befinner sig långt från
den som finns i praxis, kan man då inte lika gärna
slopa regelsystemet kring den? Svaret beror på vad
branschen vill uppnå med systemet. När man talar om
yrkesetik generellt så finns det åtminstone fyra skäl till
att utveckla en sådan: att den ersätter en detaljerad
lagstiftning (gäller framför allt publicistisk verksam-
het); att den identifierar gemensamma ideal och nor-
mer för yrket; att den hjälper gruppen att värna om
sin status och, till sist, att den förstärker de enskildas

2) Nordlings och Hamiltons protest mot rättssamhällets prövning och dom
framfördes samtidigt som den berömda Levesonutfrågningen och åtalet
mot News of the World pågick. 
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förhandlingsmakt gentemot arbetsgivare (Wigorts
Yngvesson, 2006). Till dessa skäl kan möjligen läggas
ett femte: att med policydokument kontrollera och
styra yrkesgruppen. Anledningen till tveksamheten
kring det femte skälet är att det för journalister inte
finns några egentliga sanktioner om de bryter mot
yrkesetiken, vilket det däremot gör för exempelvis
läkare, psykologer, poliser och advokater. 

Utan att ha en rejäl forskningsempirisk grund för
mitt påstående så tycker jag mig se att det starkaste
skälet för Spelreglerna, inklusive Yrkesreglerna, är att
hålla lagstiftaren borta. Man vill värna om en yrkes-
mässig integritet. Detta leder till att de etiska reglerna
i första hand blir ett svar på hotet om lagstiftning och
i andra hand fokuserar på publicitetsskador för en-
skilda eller för allmänhet. De anpassas alltså efter la-
gen, eller frånvaron av lag, snarare än efter etiken. 

Vad yrkesetik är och vad den är bra för

Journalisternas formella yrkesetik är nedskriven i tolv
punkter i Spelregler för press, radio och tv och för
etermedierna i sändningstillstånden och i radio och tv-
lagen (2010:696). Yrkesetiken omfattas av ett for-
mellt regelsystem som Journalistförbundet respektive
Granskningsnämnden ansvarar för. Efter att ha följt
debatter om etik under några år har jag märkt att
journalister och publicister ofta likställer det formella
systemet med yrkesetiken i praktiken. Förenklat ut-
tryckt så framställs yrkesetiken som en enkel ekva-
tion: så länge ingen bryter mot reglerna så är etiken
god. 



Yrkesetik javisst – men vilken yrkesetik? | 191

I praktiken är journalister oense om tolkningen av
varje punkt i yrkesreglerna. Det beror till exempel på
att yrkeskulturer skiljer sig åt mellan olika arbetsplat-
ser; att förutsättningarna inte är lika för erfarna fast
anställda och unga vikarierande reportrar (till exem-
pel Andersen; Finnäs); att utmaningarna i de specifika
situationerna inte alltid kan förutses (Wigorts Yngves-
son, 2006); att det finns synliga och dolda maktstruk-
turer som påverkar det moraliska och publicistiska
omdömet (till exempel Mokhtari och Papapanagio-
tou; Scoop 2007:1); att själva yrkespraktiken skapar
bättre eller sämre förutsättningar för etiskt hållbara
beslut (till exempel Erba, 2010); att journalister ten-
derar att se sig själva som rättvisans apostlar och där-
för är beredda att i yrkesrollen tänja på gränser för
moraliska och sociala konventioner på ett sätt som de
inte skulle göra som privatpersoner (Wigorts Yngves-
son, 2006; 2008). 

Försvarare av självsanering brukar säga att det är
de själva som ska skydda allmänheten från de värsta
övertrampen, men just när det gäller yrkesetiken så
har självsaneringen fått hård intern kritik. Den har
kallats för tandlös, maktlös, konfliktdrabbad (inom
nämnden) och obetydlig eftersom den anses ha för få
ärenden. Under de senaste fem åren 2008–2012
(1 juli) har YEN fått in 26 anmälningar och utfärdat
1 klander (Journalistförbundet). Den tyngsta kritiken
har dock varit att YEN är styrd av särintressen efter-
som det är Journalistförbundet som granskar sina
egna medlemmar. När dessutom antalet yrkesaktiva
medlemmar sjunker så minskar en redan begränsad
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målgrupp (Journalistförbundet 2012-07-11).3 Att det
endast är de egna medlemmarna som granskas medför
minskad trovärdighet gentemot allmänheten eftersom
nämnden kan misstänkas för att hålla kollegerna om
ryggen. Så här kommenterade Lillian Ottosson, tidi-
gare ordförande för YEN, ett ärende: ”den unge jour-
nalisten var i egenskap av medlem i förbundet i behov
av dess stöd i den uppkomna situationen/---/För med-
lemmen hade det nog varit ganska påfrestande att en
del av förbundet skulle stödja honom samtidigt som
en annan del ifrågasatte honom”4 (Nordensson,
2001). Det moment 22 som kan uppstå är att man en-
dast kan anmäla den som är medlem, men om en med-
lem anmäls så kan inte anmälan tas upp eftersom han
eller hon måste skyddas av förbundet.

En framtida yrkesetik

För några år sedan gjorde Journalistförbundet en ut-
redning till försvar för en samlad medienämnd. Där
framhölls bland annat att det är nödvändigt att ”för-
ändra de etiska institutionerna så att deras ställning
och status höjs” och att en sådan förändring behöver
göras före eventuella förändringar av innehållet i reg-
lerna (Journalistförbundet, 2005). Fem år efter utred-

3) 2012-05-31 var antalet yrkesaktiva 14 082, vilket var en ökning med 11
från 30 april 2012 och en minskning med 34 från 31 maj 2011. Det är
alltså ingen dramatisk minskning utan pekar på en tendens. Kategorierna
journaliststuderande och seniormedlemmar ökade med 36 respektive 8
medlemmar från 30 april 2012. Var femte medlem är inte yrkesaktiv.

4) Ärendet gällde en anmälan mot den reporter på Aftonbladet som hade
anskaffat de så kallade nazistbilderna som Aftonbladet publicerade.
Istället för att utreda de yrkesetiska aspekterna så valde man att avvakta
eftersom det fanns intressekonflikter då reportern var medlem.
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ningen kommenterade den dåvarande ordföranden
Agneta Lindblom Hultén idén om en samlad medie-
nämnd: 

Just nu ser jag fördelar i att lägga både yrkes-, publici-
tets- och textreklamreglerna i en sådan nämnd. Publici-
stiken och etiken hänger ofta ihop, och journalisterna
kan inte alltid själva förfoga över etiken i dagens medie-
landskap – ekonomin och makten på redaktionerna av-
gör. (Journalisten 2010-05-05) 

Detta var en linje som den tidigare ordföranden Anne
Sseruwagi hade drivit sedan 2001: ”Dagens etiska
granskningssystem är i sin nuvarande form problema-
tiskt. Det är många olika instanser som granskar olika
delar av journalistiken” (Nordensson, 2001).

Under 2011 tillträdde Ulrica Widsell som ord-
förande för YEN. En ny arbetsordning antogs och
kommer att uppdateras hösten 2012.5 Den tidigare
kursen mot ett bredare samarbete kring yrkesetiken
tycks inte vara på tapeten. Widsell anser att det är vik-
tigt att ”förklara skillnaderna mellan yrkesetik och
pressetik” och att syftet med YEN inte är att ”öka an-
talet anmälningar” utan istället att satsa krutet på
”förebyggande med etikdiskussioner” (Runquist,
2011). En risk med en sådan traditionell inriktning är
att saneringssystemet förblir slutet. Vad journalister
idag har att möta – och som är en väsentlig skillnad
mot när systemet skapades – är att folk själva kan

5) Direktiv och arbetsordning för Journalistförbundets yrkesetiska nämnd
(2011-10-06). Uppgift om uppdatering enligt mejl från Anita Vahlberg,
senior advisor vid SJF:s kansli (2012-07-05).
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granska journalister i bloggar och sociala medier.
Detta behöver det yrkesetiska systemet förhålla sig till
och svara på. För varför ska enskilda individer an-
mäla vad de bedömer som oetiska handlingar om de
kan få sin röst hörd i egna medier?

Huvudsakliga invändningar mot det nuvarande
systemet:

1. Endast medlemmar i förbundet granskas, men vem
granskar de andra?

2. Journalistförbundet har en intressekonflikt mellan
en oberoende granskning och uppgiften att skydda
sina medlemmar.

3. Skillnaden mellan publicistisk etik och yrkesetik är
för allmänheten en obegriplig konstruktion.

4. Det nuvarande systemet är slutet och okänt.
5. Det finns en tröghet i saneringssystemet som inte

följer med dagens nya mediekritiska metoder för
att granska journalisters arbete.

6. De yrkesetiska diskussionerna är alltför interna
inom branschen.

Förslag till förändring:

1. Utveckla ett gemensamt saneringssystem för hela
branschen där yrkesetiken ingår.

2. Utveckla ett system där alla som ägnar sig åt jour-
nalistisk verksamhet kan granskas av en etisk
nämnd.

3. Anlita personer för etisk analys som inte endast har
yrkeserfarenhet utan också teoretisk kompetens
om etiska frågor.
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4. Utveckla fler mediekritiskt granskande tidningar,
program, nätforum och delta i dem som redan
finns. SVT har till exempel inget eget program för
mediekritik.

5. Uppmuntra arbetsledare att själva göra polisanmä-
lan när grova övertramp och brott har begåtts. Den
juridiska lagen kan bidra till att värna den profes-
sionella etiken.

6. Se över formuleringarna i yrkesreglerna. Hur defi-
nieras en journalist idag? Är det sedvänjor som ska
styra utformningen av etiken eller tvärtom?

7. Se över sanktionssystemet. Att ha möjlighet till
sanktioner som inte används minskar trovärdig-
heten för etiken.

8. Öka transparensen för ärenden i den etiska gransk-
ningen utan att skada de enskilda som är indragna
i processen.
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Ola Sigvardsson, Allmänhetens pressombudsman

Systemet får inte 
bli för effektivt

Alla granskar medierna. Mer intensivt och skonings-
löst än någonsin. Det mesta av denna granskning är
styrt av egenintresset, av att medierna ska ge den bild
man önskar av partiet man representerar eller till ex-
empel det företag där man arbetar. I normal om-
världsbevakning ingår numera att ställa samman och
värdera vad medierna rapporterar om ens verksam-
het. Och ingripa med korrigeringar där man tycker att
det behövs.

En annan mycket omfattande mediegranskning
har politiska förtecken och vill, åtminstone på ytan,
värna allmänhetens rätt att få ta del av sanningen. Så
som sanningen uppfattas av dessa granskare. Ve den
tidning som inte rapporterar etniskt ursprung på en
misstänkt brottsling som har sina rötter i ett annat
land.

Dessa stormar härjar på nätet. Att alla som vill kan
göra sin röst hörd i offentligheten har påverkat tid-
ningarna på flera sätt. Den kultur av ständigt pågå-
ende kritik som kännetecknar till exempel kommenta-
torsfälten har öppnat en dörr på glänt för tidningar
att granska och kritisera varandra. Jag tror till exem-
pel inte att Dagens Samhälles granskning av DN:s
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Caremaavslöjande hade kommit till stånd för tio år
sedan.

En mer uppenbar förändring är tidningarnas be-
redvillighet att publicera rättelser och genmälen. När
jag började som journalist i mitten av 1970-talet var
rättelser och genmälen tämligen ovanliga, det ansågs
som en skam för en tidning att behöva medge att man
gjort fel. Otaliga gånger har jag varit med om att ut-
givare i det längsta vägrat misshandlade läsare upp-
rättelse genom rättelser för att de ansett att tidningens
trovärdighet skulle ta skada.

I dag har den attityden försvunnit och ersatts av
debattinlägg, genmälen, rättelsespalter och rent utav
av läsarombudsmän (som i DN i början av 2000-
talet). Denna förändring har inte kommit tillstånd för
att dagens utgivare är mer empatiska eller lyhörda än
gårdagens. 

Det handlar helt enkelt om nätet. Den som förväg-
ras upprättelse i tidningen kan röra upp en storm på
Facebook eller Twitter som tvingar tidningen till en
förnedrande reträtt. Alltså lika bra att vara generös
från början. Den kultur som är förhärskande på detta
område skulle kunna sammanfattas med att ”genom
rättelser visar vi att vi strävar efter korrekthet”. En
omvändelse under galgen.

Oansenlig mediegranskning

Vid sidan av dessa företeelser ter sig den traditionella
mediegranskningen ganska oansenlig. Huvudsakligen
plöjer den i tre fåror: forskning, mediegranskande
journalistik och de medieetiska systemen med PO/
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PON och Granskningsnämnden. I det här samman-
hanget har jag valt att koncentrera mig på de sist-
nämnda.

Mediegranskande journalistik utövas huvudsak-
ligen av branschtidningar som Dagens Media, Journa-
listen, Medievärlden och Resumé. På senare år har
flera nya fora tillkommit, som radioprogrammet Me-
dierna och sajten Second Opinion. Båda har bidragit
till att vitalisera diskussionen om var gränserna för
anständig journalistik går. 

Tyvärr har denna utveckling vänt på senare tid.
Second Opinion har slutat med mediegranskning och
Resumé har allt mer fokuserat på reklambranschen.
De som återstår riktar sig huvudsakligen till journalis-
ter. Medierna i P1 är ett lysande undantag. Program-
met borde vara en förebild för andra stora medieaktö-
rer, som SVT och TV4. Yttrande- och tryckfrihet är
förvisso nödvändiga beståndsdelar av en demokrati,
men det måste också finnas en offentlig diskussion om
hur denna frihet hanteras.

Som redaktionschef för DN och chefredaktör för
Östgöta Correspondenten hände det att jag retade
mig på granskning av vår verksamhet i andra medier.
Det hör nog till sakens natur. Samtidigt ansåg jag även
då att diskussionen om vad som publiceras var så vik-
tig att jag lät införa en läsarombudsman på DN.

Ämnena för den mediegranskande journalistiken
handlar oftast om sådant som ligger de pressetiska
reglerna nära; vad kan en tidning tillåta sig att publi-
cera när det gäller nedsättande uppgifter om enskilda
personer? 
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Namnpublicering på sluttande plan

Dessa diskussioner handlar ofta om begreppet ”of-
fentlig person”. Vid sidan av ”allmänintresse” har det
på senare år vuxit fram som det lösenord som motive-
rar publicering av nedsättande uppgifter om enskilda
personer. Det är som om det blivit en självklar regel
att en offentlig person får finna sig i att känsliga upp-
gifter publiceras om rattfyllerier, drogmissbruk, svik-
tande hälsa och relationsproblem.

Tidningarna befinner sig på ett sluttande plan. I
dag blir det allt vanligare att till exempel idrottsmän
och artister får finna sig i att se integritetskänsliga de-
taljer om sitt privatliv publicerade. Det finns en rad
exempel:

• Fotbollsspelaren Dulée Johnson i AIK fick 2010
sitt namn publicerat i flera medier samma dag han
anhölls misstänkt för våldtäkt. Det saknades polis-
utredning och åtal – allt som fanns var en anmälan
mot honom. Två månader senare friades han från
alla misstankar. Men då hade han redan lämnat
klubben och Sverige.

• Tv-programledaren och chefredaktören Ola Lind-
holm ansågs i april 2011 ”tagen för knark” av Ex-
pressen när han fått lämna ett urinprov efter miss-
tanke om drogbruk. Vid publiceringen var provet
inte färdiganalyserat.

• En läkare och tidigare programledare i tv har un-
der 2012 åtskilliga gånger exponerats i samband
med misstankar mot hennes sambo för mord-
brand.
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I fall som dessa jämställs idrottsmän, artister och tv-
kändisar med personer med verklig makt och infly-
tande över vårt samhälle. Som ledande politiker, tjäns-
temän, militärer, poliser, företagsledare med flera.
Alla är de offentliga personer, alltså får de tåla expo-
neringen.

Det är förvisso sant att den som kliver ut på den of-
fentliga arenan får finna sig i granskning. Det är emel-
lertid intellektuellt ohederligt att jämställa en person
med makt och inflytande med en artist eller idrotts-
man. Intresset från allmänhetens sida, nyfikenheten,
är säkert mycket hög. Graden av allmänintresse be-
tydligt lägre.

Av de tre exemplen ovan var det bara Ola Lind-
holm som gjorde en PO-anmälan. Som PO valde jag
att rekommendera Pressens Opinionsnämnd, PON,
att kritisera tidningen för brott mot god publicistisk
sed. Så skedde också.

Det formella systemet

Detta för oss in på det formella pressetiska systemet.
Kortfattat går det ut på att den som anser sig illa be-
handlad av en tidning kan vända sig till Allmänhetens
Pressombudsman och få saken utredd. Om PO ser
skäl för klander lämnas ärendet till PON för beslut.
Vid klander måste en tidning publicera nämndens be-
slut. Denna möjlighet har formellt funnits sedan 1916
när PON bildades. Verksamheten tog fart när Allmän-
hetens Pressombudsman instiftades 1969. I dag får
PO cirka 300 anmälningar om året. Av dem leder
ungefär 50 till klander. Antalet anmälningar har på se-



Systemet får inte bli för effektivt | 203

nare år sjunkit något, men har under 2012 vänt
uppåt.

Sedan några år pågår en diskussion om att för-
ändra systemet, göra om PO till en medieombudsman,
MO, och nämnden till en Medienämnd. Det som talar
för en sådan utveckling är att moderna mediehus rör
sig över hela linjen; från tidning till nät, radio och
teve. Det som talar mot är svårigheterna att dra grän-
serna gentemot den verksamhet som Gransknings-
nämnden bedriver inom ramen för Myndigheten för
radio och tv. 

Oavsett de svårigheter som föreligger i en sådan
förändring anser jag att den är viktig och på sikt nöd-
vändig. Ska det finnas ett självreglerande system för
medierna i framtiden måste det omfatta medieföreta-
gens hela verksamhet.

Fungerar självregleringen?

Frågan om PO eller MO är, oavsett dess stora strate-
giska betydelse, trots allt en fråga om hur verksamhe-
ten ska organiseras. På ett mer filosofiskt plan finns en
annan fråga som förtjänar att diskuteras: Fungerar
etisk självreglering? Hur väl fungerar den? På vilket
sätt fungerar den? Vad finns det för starka och svaga
sidor?

Den fråga som måste besvaras inledningsvis är:
Vad är det som ska fungera?

Det pressetiska systemet har två syften, som när-
mast kan beskrivas som två poler. Den ena uppgiften
är att visa för lagstiftarna att det inte behövs hårdare
lagstiftning, att branschen kan uppträda anständigt
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utan stramare koppel. Den andra uppgiften är att ge
enskilda människor som behandlats illa en upprät-
telse i offentligheten. 

Dessa två poler hänger naturligtvis ihop. Om upp-
rättelsen fungerar finns det mindre skäl för lagstifta-
ren att fundera på hårdare lagar. Ändå är det intres-
sant att se hur olika aktörer betonar de två polernas
betydelse.

I ett examensarbete från våren 2012 har Erik
Strömberg vid Luleå Tekniska Universitet intervjuat
en rad representanter för mediebranschen om deras
syn på det pressetiska systemet. Han noterar att det är
tydligt hur de intervjuade utgivarna betonar vikten av
att hålla lagstiftaren borta, medan jag, som Allmänhe-
tens Pressombudsman, lyfter fram den enskildes möj-
lighet till upprättelse.

Att systemet varit framgångsrikt när det gäller lag-
stiftning tror jag att man kan hävda. Vid senare års
diskussioner om att till exempel införa brottsrubrice-
ringen ”grov integritetskränkning” har naturligtvis en
rad krafter och argument haft betydelse. Men att
Sverige har ett väl fungerande självreglerande system
spelade säkert in när förslaget lades åt sidan.

Fungerar upprättelsen för den enskilde, då?
Det är svårt att få rätt mot en tidning. Visst kan

man anmäla publiceringar till Justitiekanslern, men
det leder mycket sällan till en process mot utgivaren.
Tryckfrihetslagstiftningen är så stark. En annan möj-
lighet är att driva enskilt åtal mot tidningen för förtal.
Risken för att förlora och få stå för alla kostnader i
samband med processen avhåller de flesta.
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PON är gratis – men ger svagare effekt

Det som återstår är en anmälan till PO och möjlighe-
ten till en upprättelse genom att PON:s klandrande
beslut publiceras. Det är gratis och inte särskilt krång-
ligt. Samtidigt är det en svagare upprättelse. Ingen
kastas i fängelse eller får betala böter. Inget skade-
stånd betalas ut. Det som händer är att tidningen får
stå där med skammen.

Jag för ofta samtal med anmälare efter att ett fäl-
lande beslut kommit från PON. De flesta ger uttryck
för en stor lättnad. Äntligen någon som sett och för-
stått! 

Jag möter även dem som anser att systemet har en
bristande proportionalitet. Skadan för dem är så stor.
Skadan av ett fällande beslut för tidningen så liten. Så
en fällning i PON ger anmälaren upprättelse – tid-
ningen kritiseras offentligt. Men den tillfredsställer
inte behovet av hämnd, att tidningen ska råka minst
lika illa ut som man själv gjort.

Det finns emellertid en annan aspekt på det press-
etiska systemet än hotande lagstiftning, fällningar och
frågan om upprättelse – den förebyggande. Enbart ge-
nom sin existens tvingar de etiska reglerna, PO och
PON såväl journalister som utgivare att förhålla sig
till var gränserna går för en anständig journalistik. 

Hur ser balansen ut mellan allmänhetens rätt att få
veta och den enskildes behov av skydd för sin person-
liga integritet? En utgivare ställs dagligen inför frågan.
Jag har varit verksam som journalist i cirka 35 år. Un-
der den här tiden har jag sett hur de etiska frågeställ-
ningarna blivit allt viktigare på de redaktioner jag va-
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rit verksam. Och jag har också sett förändringar till
det bättre.

Ett tydligt område är synen på offer, till exempel i
trafikolyckor. På 1970-talet skickades fotograferna ut
för att försöka hitta de blodigaste vinklarna på bil-
vraken och ofta namngavs offren och visades upp på
bilder hämtade ur passregistret. Själv har jag varit
med om att ringa till personer som överlevt olyckor
där andra människor dött för att fråga vad det var
som hände. Det vore otänkbart idag.

En annan förändring är att branschen generellt bli-
vit mer återhållsam när det gäller skildringen av barn.
En fråga som drevs mycket bestämt och framgångs-
rikt av tidigare PO Olle Stenholm.

Jag har naturligtvis också sett exempel på områden
som utvecklats i negativ riktning. Inte minst kändis-
journalistiken och synen på vem som är en offentlig
person – och vad en sådan ska behöva stå ut med.

PO-paradoxen

Under mina hittills ett och ett halvt år som PO har jag
hållit en rad föreläsningar och workshops på tidnings-
redaktioner runt om i landet. Jag har blivit förvånad
över hur starkt det pressetiska engagemanget och
eftertanken är hos såväl utgivare som redaktörer och
reportrar.

I mina genomgångar av pressetiskt intressanta
publiceringar har jag emellertid ofta hamnat i en pa-
radoxal situation. Många gånger har det hänt att jag,
i rollen som PO, menar att en viss uppgift, till exempel
ett namn, bör publiceras. Allmänintresset är tillräck-
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ligt starkt, har jag hävdat, och mötts av kraftiga pro-
tester: ”Det skulle vi aldrig göra!”.

Så låt oss vända på steken: Kan pressetik drivas för
långt?

Ja, det tror jag. Vi får trots allt inte glömma att
pressen har ett uppdrag. Tryckfriheten finns inte till
för att gynna medieägarna eller för att vara allmänt
juste mot allmänheten. Ett modernt samhälle kräver
ett fungerande flöde av information. Det måste dess-
utom vara tillförlitligt, tillräckligt detaljrikt och om-
fattande för att medborgarna ska kunna orientera sig
i samhället och fatta egna beslut på goda grunder.

Att utelämna information, till exempel i etikens
namn, kan riskera detta uppdrag. Och det finns me-
kanismer inom mediebranschen som styr i den rikt-
ningen, mekanismer som är helt begripliga ur ett
mänskligt perspektiv. Att publicera namnet på en ratt-
full politiker, en misskötsam tjänsteman eller en tungt
kriminell är att utsätta sig för en yrkesmässig risk. Det
kan bli bråk, helt enkelt. Genom att anonymisera ute-
blir den risken och man kan dessutom få en klapp på
axeln för att man agerade så etiskt, lät hänsynen till
den enskilde väga tyngst. Att det demokratiska upp-
draget ställdes åt sidan är lätt att glömma.

Vi behöver, kort sagt, ett väl fungerande medie-
etiskt system för att undvika hårdare tryckfrihetslag-
stiftning och för att enskilda ska kunna få upprättelse. 

Men systemet får inte bli allt för effektivt.
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Thomas Mattsson, Expressen

Skilj på tramsig mediekritik 
och 
behövlig mediegranskning

Jag gör skillnad på mediekritik och mediegranskning. 
”Mediekritik”, för mig, är alla de svepande påstå-

enden om innehåll och arbetsmetoder som – faktiskt!
– sällan stämmer. Det hävdas ju ibland att nyhetsjour-
nalistiken är politiserad, att redaktionerna struntar i
pressetiken och att det sker fler övertramp idag än ti-
digare. Men inget av detta är korrekt, det vet varje
verksam publicist, och som chefredaktör för Expres-
sen får jag ofta påminna om det egentligen uppen-
bara: nämligen att nyhetsvärderingen professionalise-
rats, att utgivarna är mer återhållsamma än förr och
att det ju räknat i antal PO-anmälningar, PON-klan-
der och tryckfrihetsprocesser saknas stöd för ankla-
gelser om journalistiken har brutaliserats.

Så. Jag välkomnar debatten, som är mer livlig än
någonsin i bransch- och sociala medier, men tyvärr
dras det ibland likhetstecken mellan ”mediekritik”
och ord som ”transparens” och ”självkritik” och rik-
tigt så enkelt är det inte. Kanske borde fler journalis-
ter våga vara tydliga med att mycket av mediekritiken
är trams? Fotbollssupportrar kritiserar sportredaktio-
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ner som skriver om huliganer och politiska sympati-
sörer som sågar medier som granskar partiledare, för
att bara ta två exempel, är ju ingen ny och relevant
mediekritik bara för att den sprids på Twitter eller i
bloggar. Det är, fortfarande, folk som talar i egen sak.
Trams.

”Mediegranskning”, däremot, är något annat. Den
kan också vara seriös eller oseriös, precis som medie-
kritiken, men till denna räknar jag analyser baserade
på fakta eller journalistik om journalistik. Jag försö-
ker att hinna med och svara på frågor om Expressens
publiceringar i olika sammanhang, gärna i sociala me-
dier där det tenderar till att bli mer mediekritik än
mediegranskning, men också jag måste prioritera min
tid. Och då har jag noterat att jag allt mer väljer seri-
ösa sammanhang – exempelvis intervjuer med studen-
ter och forskare, etablerade branschmedier eller de-
batter där man får tala till punkt.

Den nya öppenheten är till godo för journalistiken,
men när mediekritiken allt för ofta blir till ett hånflab-
bigt retweetande av en bild på en lokaltidning där nå-
gon stavat fel i en rubrik eller ett Facebook-upprop
om en kvällstidningslöpsedel som någon inte tycker
om, då tjänar den inte sitt syfte. Då blir ingen interak-
tivitet med de som fattar de viktiga besluten. Om vi
listar, säg, de fem stora dagstidningarna i Stockholm
och vd-arna för SVT, Sveriges Radio och TV4 blir det
till åtta viktiga mediechefer men bara tre som närva-
rar i sociala medier och, tror jag, bara undertecknad
som deltar i diskussionen regelbundet. En av åtta,
alltså.
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Fruktsam mediejournalistik

Mer fruktsam, tror jag, är den etablerade journalisti-
kens ökade intresse för sig själv. Det fanns ju en tid
när medierna bara undantagsvis rapporterade om
konkurrenter – men numera svarar jag på frågor varje
dag. Inte bara från Resumé, Journalisten, Medievärl-
den, Medierna, Publicerat och tidigare Second Opi-
nion. Utan också från andra stora nyhetsmedier och
olika debattformat som P1 Morgon, Studio Ett,
Nyhetsmorgon, Gomorron Sverige, Debatt… och så
vidare. Om jag bara inte behövde producera journa-
listik också, så skulle jag kunna prata om journalistik
mest hela tiden.

Naturligtvis är det här bra. Naturligtvis kan jag
småle åt att jag i SVT presenteras med felstavat namn
och tituleras som ”Aftonbladets chefredaktör” när
jag ska svara för något Expressen publicerat, men så
är det ju. Kollegorna som intervjuade mig när jag
direkt och överallt pudlade om en felaktig bildpubli-
cering på en kvinna vi trodde var LO-ordförande
skrattade ju förstående både före och efter kameran
rullade, men det gjorde inte deras inslag om vårt miss-
tag mindre viktigt. Naturligtvis är det bra att vi alla
granskas.

Jag har infört ett dagligt fördjupningsreportage i
Expressen, det vi kallar för ”DOKUMENT”, och där
berättar vi ofta om mediernas verksamhet. Vi har
också – självkritiskt – börjat följa upp egna och an-
dras publiceringar och, som i fallet med Carema-skan-
dalen, gått igenom vad som var rimligt och vad som
möjligen var överdrivet. Detta är också bra, även om
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det endast är en början och säkert kan göras både mer
och bättre, men ändå: 

Det måste förstås också finnas effektiva oberoende
granskningsorgan.

Och därför bör det självsanerande systemet ut-
vecklas:

En anmälan till Allmänhetens Pressombudsman
(PO) ska alltid nämnas i det aktuella mediet 
Öppenhet ökar förtroendet för journalistiken, och
därför bör redaktionerna kortfattat och anonymiserat
– om inte anmälaren är en offentlig person – redovisa
PO-anmälningar. Detta kan, i normalfallet, göras i ex-
empelvis den dagliga rättelsespalt som Expressen in-
förde dagen efter att jag tillträtt som chefredaktör.
Svenska Dagbladet, Aftonbladet och flera andra tid-
ningar har motsvarande möjligheter på sina fasta ut-
rymmen.

Om det handlar om mycket uppmärksammade
publiceringar – som de senaste årens Expressen-avslö-
janden om Jan Guillou och Ola Lindholm – kan even-
tuella PO-anmälningar ibland omnämnas i nyhets-
artiklar, krönikor och bloggar av ansvariga utgivare.

Det är relevant för läsaren att veta om en rappor-
tering har ifrågasatts; den gamla principen om att en-
dast kommentera en PO-anmälan om anmälaren själv
gett sig till känna är ju sprungen ur en tid långt före
sociala medier, morgonsoffor i tv, branschmediernas
intensiva bevakning och alla pratprogram i radio.
(För mig som dagligen skriver ”Bloggen om Expres-
sen” är det bisarrt att inte få tillstå och nämna en
eventuell PO-anmälan.)



212 | Thomas Mattsson

Snarast tragikomiskt blev det när Aftonbladet
granskade en fotbollsagents märkliga affärer. Agenten
PO-anmälde Aftonbladet, som dock fortsatte att dra
fram ekonomiska turer i ljuset. Men, för att publiken
skulle veta att det fanns en annan åsikt om innehållet,
nämnde Aftonbladet – hedervärt! – också att man var
föremål för en PO-anmälan. Varpå man bisarrt nog
klandrades för detta… 

Klander från Pressens Opinionsnämnd bör få en
mallad utgörning som läsarna känner igen 
Ni vet ju hur det brukar se ut: kanske en meter text re-
digerad som en grå – ogenomtränglig – massa långt
bak bland annonserna eller kanske till och med, som
när Dagens Nyheter fälldes för en artikelserie om
mobbing, en bra bit in i en kulturbilaga. Få fattar vad
det handlar om. Ännu färre orkar läsa. Upprättelsen
för anmälaren är lika med noll – om det nu är genom-
slaget som räknas.

Jag tror att en standardiserad form för klander, där
beslutet sammanfattas i en kort populärversion, ökar
kännedomen om självsaneringssystemet. Här bör
även fakta och kontaktinfo om PO och PON finnas
med, och på www.po.se förstås hela beslutet att ta del
av. Denna mallade utgörning av klandret skulle alltså
se likadan ut i alla tidningar, ungefär som en annons,
och de medier som förbundit sig att följa ”Etiska reg-
ler för press, TV och radio” ska upplåta utrymmet för
klandret kostnadsfritt.
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Eller: redigera ut klander med mer självförtroende
– så att de syns 
Egentligen krävs det inte någon förutbestämd form
för hur fällningarna ska se ut, det går ju att redigera
ut klander så att de syns. När PON klandrade Expres-
sen för en nyhetsartikel om en orm i en stökig lägen-
het (sic!) ritade vi ut fällningen med en faksimil av den
aktuella sidan och kort bakgrund om PO och PON.
Jämfört med de trista oläsliga sidor som såna här
klander brukat hamna på tidigare, såg klandret nu
snarast ut som en skrikig förstasida i gamla Bild-
Zeitung eller valfri färgglad turkisk dagstidnings-
etta.… 

När PON senare fällde Expressen för den korrekta
nyheten om knarkbrottsdömde Ola Lindholms nar-
kotikaprov, så utvecklade vi formen för klander ännu
mer: under rubriken ”DETTA HAR HÄNT” sam-
manfattade vi hela debatten bättre än vad som fram-
gick av klandertexten och dessutom fanns en rubrik-
puff till chefredaktörsbloggen, där fällningen kom-
menterades. Det senare ska inte underskattas: att sätta
kritik i sammanhang ökar förståelsen för både publi-
ceringar och pressetik, och som ansvarig utgivare
tycker jag att det är mycket viktigt att inte rygga för
den debatten – även om det förr funnits uppfattningar
om att en klandrad tidning inte bör polemisera med
PON.

Ta fler initiativ för att presentera klander – utan att
alltid invänta Pressens samarbetsnämnd 
Om Publicistklubben, Sveriges Tidskrifter, Svenska
Journalistförbundet och Tidningsutgivarna ska bli
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överens får man ju ha förståelse för att det ibland kan
ta sin tid. Och ska PO/PON nu dessutom utvärderas
av den nya organisationen, Utgivarna, för att kanske
ombildas till en Medieombudsman, lär det knappast
heller driva på reformtakten av det gamla systemet.

Så. Vill man utveckla transparensen får man för-
söka sig fram. När PON fällde Expressen för Ola
Lindholm-nyheten gjorde vi en mindre puff om detta
klander också på den ordinarie löpsedeln. Bra eller
dåligt? Jag antar att Lindholm, trots allt, uppskattade
gesten men frågan är om den gjorde till eller ifrån i
publikens ögon? När Expressen senare fälldes, för en
granskning av kommunernas svek mot funktions-
hindrade som har rätt till stöd enligt LSS-lagen, av-
stod vi en puff på ordinarie löpsedeln eftersom ingen
runt om i landet ändå visste vem den lokale fritids-
politikern var. Men i hennes hemkommun i Norrbot-
ten gjorde vi istället en större puff på löpsedeln, där
blev så-att-säga hennes upprättelse mer tydliggjord
också för dem som bara passerade kiosker och affärer
och inte köpte tidningen. Bra eller dåligt? Bättre än
tidigare, antar jag, men också detta måste vi fundera
ännu mer på. 

Sluta tolka klanderstatistik som att det alltid är
positivt med få fällningar 
När Expressens klandersiffror presenteras ligger det
nära till hands att framhålla de senaste årens minsk-
ning av antalet som något positivt. Men så behöver
det inte vara. Kanske är Expressen bara mer försiktig
– feg? – än tidigare? Jag säger inte att det är så, men
jag vill gärna påminna om att det så vanliga vurman-
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det för att en tidning ska ha så få fällningar som möj-
ligt inte nödvändigtvis alltid är den mest publicistiska
hållningen.

Självklart ska man undvika att fällas för slarv, fel-
aktigheter eller omdömeslösheter. Men vad som är
god pressetik handlar bara om tycke och smak och det
som fälls idag kan frias i morgon – och omvänt. 

PO-besluten måste vara sakliga 
PO-beslutet om Expressens avslöjanden om Jan Guil-
lou var så anmärkningsvärt att det blev till ett bra ex-
empel på varför ämbetet måste innehas av en omdö-
mesgill person – som också väl kan motivera sina slut-
satser i skrift. 

Minns: dåvarande PO, Yrsa Stenius, kritiserade
faktiskt Expressens val av ”typsnitt och grad” på rub-
rikerna, och spekulerade dessutom fritt om våra käl-
lor. Att Jan Guillou rekryterats, utbildats och arvode-
rats av Sovjets säkerhetstjänst KGB avfärdade dåva-
rande PO som ”äventyrligheter”… och så vidare! Det
PO-beslutet uppfattades, påstår jag, som osakligt av
fler än oss på Expressen och skadade därför det press-
etiska systemet.

PON-besluten måste vara begripliga och nämndens
ordförande bör kommentera dem 
Flera lokaltidningar har kritiserat PON:s klander för
att dessa ibland inte går att förstå. Om nämnden bara
kort konstaterar att den håller med PO, är det inte
mycket att analysera om man vill uttolka nämnden.
Och: i en tid då lagmän utbildats av Domstolsverket i
att efter avkunnade domar hålla presskonferenser och
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förklara domskäl, borde då inte juristerna kunna göra
samma sak efter sina PON-sammanträden? 

Ordförande i nämnden är ju ett justitieråd. 
Vice ordförande är hovrättspresident.
2:e vice ordförande är också justitieråd. 
Även 3:e vice ordförande är justitieråd.
Alltså: med tre ledamöter från Högsta domstolen

och en från Svea hovrätt borde väl PON kunna ge
kommentarer om sina beslut?

Snabbare handläggning av PO-anmälningar 
Borde redaktionerna åläggas att svara snabbare än
idag? Borde ärenden med barn och icke-offentliga
personer ges prioritet? Borde PO bli mer aktiv med att
ta kontakt med tidningar och be dessa att snabbt pub-
licera genmäle, förtydligande eller rättelse – för att se-
dan skriva av anmälningen? Och så vidare.

Jag tycker det.

Glöm inte nätet. Formulera en policy för hur gamla
PON-klander ska redovisas 
Expressen har gått igenom gamla klander från 2003
och framåt och fattat nya, aktiva publiceringsbeslut.
En del texter och bilder som kritiserats har tagits bort
helt från sajten och annat har redigerats om. Numera
anges alla fällningar och vi länkar till PO:s sajt där
hela beslutet finns. 

Gemensam finansiering och inga expeditionsavgif-
ter 
Tryckfrihetsmål handlar om att pröva om en ansvarig
utgivare gjort sig skyldig till brott. Om så, dömer
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domstolen ut en påföljd – som böter, fängelse och att
man i tidningen ska redovisa domen.

Pressetik är något annat. Det självsanerande syste-
met handlar inte om att straffa medier, därför blir det
heller inga ”böter” om man brutit mot god publicis-
tisk sed – bara en expeditionsavgift för hanteringen
som orsakats.

Men modellen är oren. Det bör inte finnas minsta
misstanke om att PO/PON självfinansierar sin verk-
samhet genom att fälla anmälda tidningar. Och efter-
som den offentlighet som klandren ska ges också syf-
tar till att branschen ska dra lärdomar, bör finansie-
ringen också vara solidarisk.

Medieombudsman istället för Allmänhetens Press-
ombudsman och Granskningsnämnden 
Låt PO och GN ersättas av en MO. Då finns det en
enda instans att vända sig till, anmälningar och beslut
kommer att bli mer uppmärksammade och intresset
för etiken kommer att öka.

Slutsatser 
Expressen granskas varje dag av branschmedier och
vår journalistik diskuteras hela tiden i sociala medier.
Det är bra. Men det räcker inte. I våra dagliga för-
djupningsreportage och i några specifika publice-
ringar har vi därför börjat bli mer självkritiska, men
inte heller det räcker.

Bäst blir det om vi får en Medieombudsman, som
inte bara förvaltar utan också utvecklar ett nytt själv-
sanerade pressetiskt system.
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Helena Giertta, Journalisten

Långsammare medie-
granskning behövs

”Medierna ska förstås granskas och kritiseras, men idag
hinner ett avslöjande knappt börja förrän det blir en
metadiskussion om mediernas hantering av storyn.”

Citatet är från Aftonbladets publisher Jan Helin från
politikerveckan i Almedalen 2012 och sammanfattar
det som jag uppfattar som ett av problemen kring den
mediegranskning som finns idag. Mediegranskningen
skulle ibland tjäna på att vara lite långsammare och
mer eftertänksam. Då skulle vi lära oss mer av varan-
dra.

Men låt oss börja från början.
Massmedier: press, radio, tv, webb, har en särställ-

ning i svensk lagstiftning. De har mer vittgående rät-
tigheter än andra branscher, men har också särskilda
instanser som granskar det de gör. I grundlagarna
YGL och TF står tydligt vilka särskilda hänsyn som
ska tas till massmedier. Och där står vad som inte får
publiceras i tryckt skrift eller etermedier. I den så kal-
lade brottskatalogen finns bland annat: spioneri, upp-
ror, uppvigling, hets mot folkgrupp, brott mot med-
borgerlig frihet, olaga våldsskildring, förtal, föro-
lämpning, olaga hot, övergrepp i rättssak. Det är en
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diger lista att hålla reda på. En lista som nu och då
dessutom förlängs.

Staten ser också till att etermedierna sköter sitt
uppdrag enligt avtal med staten genom Gransknings-
nämnden för radio och tv. Dit kan allmänheten an-
mäla program som överträtt det regelverk som finns.
Opartiskhet gäller bara för public service-program,
men krav på saklighet, respekt för privatlivet, särskild
hänsyn för mediets genomslagskraft, varning för våld
och pornografi, otillbörligt gynnande med mera gäller
alla svenska medier som sänder radio och tv. 

Man kan säga att det finns både livrem och hängs-
len när det gäller att granska och se till att medierna
sköter sig. Orsaken är enkel. Massmedier har en stor
betydelse för samhället, och ibland också makt att
vända såväl opinion som politiska beslut i en ny rikt-
ning. Ur yttrandefrihetssynpunkt behöver medier
skyddas från klåfingrig statsmakt, men samma stat
kan ha skäl att begränsa vad som får och inte får spri-
das, se brottskatalogen ovan. 

För att undvika långtgående inskränkningar ge-
nom lag, har man inom pressen valt ett självsanerande
system med Allmänhetens pressombudsman, PO, och
Pressens opinionsnämnd, PON. Dit anmäler privat-
personer publiceringar som de känt sig illa behand-
lade av. Spelreglerna för press, radio och tv, som gäller
alla journalister, tillämpas här för att allmänheten ska
kunna få upprättelse. Den tidning som fälls måste
publicera fällningen, utan att diskutera den. Det är en
ordning som en del kritiserat, bland annat Expressens
Thomas Mattsson. Jag tror, till skillnad från Thomas
Mattsson att det är bra att fällningar publiceras utan
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kommentar, eftersom det annars inte blir en verklig
upprättelse för den som blivit illa behandlad. Om
chefredaktören samtidigt kan argumentera emot fäll-
ningen skulle upprättelsen urholkas. Däremot vore
det bra om vi senare, i andra sammanhang kan disku-
tera fällningar. 

Just nu pågår diskussioner om att utöka PO och
PON till att gälla alla medieslag, alltså till en Medie-
ombudsman och Medienämnd. Det tror jag vore den
bästa lösningen. Allmänheten skulle då få ett enklare
system att hålla sig till och den medieblandning som
finns idag skulle inte falla under olika etiska system.
Vi har dessutom en Yrkesetisk nämnd där Journalist-
förbundet tar emot anmälningar mot enskilda journa-
lister som i sin yrkesutövning brutit mot våra regler.
Ändå räcker inte detta.

Orimliga och brutala konsekvenser

När det blir fel i medierna kan konsekvenserna bli
brutala. Enskilda personer som pekas ut felaktigt kan
leva hela livet med en felaktig stämpel, enskilda före-
tag kan gå i konkurs på grund av att ett rykte spridits
i medierna, opinioner kan vändas trots att faktaun-
derlaget är svagt. Även när det som publicerats är kor-
rekt kan konsekvenserna för den enskilda bli orim-
liga. Därför behövs ytterligare granskning. 

I den nya medievärlden sköts en del av detta av nä-
tet, som ett kollektiv. Någon upptäcker ett fel, en an-
nan går vidare, till slut har pusslet lagts och en felaktig
massmedieuppgift kan rättas till. Det har vi sett exem-
pel på när det gäller att avslöja manipulerade fotogra-
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fier, till exempel. Nätet, som kollektiv kraft, är bra
och gör att medier och journalister idag sällan kan
komma undan med en felaktighet, vilket var mycket
lättare för 20 år sedan. 

Samtidigt har de flesta medier blivit generösare
med rättelser och korrigeringar av sina egna misstag.
Det gäller allt från rättelsespalter i tidningarna till
omedelbara korrigeringar i digitala produkter. En-
skilda reportrar och redaktörer har också anpassat sig
till den nya medieverkligheten och har blivit snabbare
på att korrigera fel, och kollar sina källor en extra
gång. Denna utveckling sker samtidigt som redaktio-
nerna drar ner på personal. Med slimmade redaktio-
ner och mindre personal ökar risken för fel. Att all-
mänheten är delaktig och bland annat hittar fel i ar-
tiklar och inslag har därför blivit viktigare.

Ändå är felfinnande inte den tyngsta delen av me-
diegranskningen, enligt mitt förmenande. Viktigare är
att medierna, journalisterna, diskuterar arbetsmeto-
der, principiellt tveksamma publiceringar, namnpubli-
ceringar, källkritik och övertramp mot den personliga
integriteten och kanske den viktigaste av alla publicis-
tiska frågor: Är det jag rapporterar om sant och rele-
vant? Här behöver vi en mer fördjupad granskning.
För det är genom den vi kan lära oss något av varan-
dras misstag, eller överträdelser. 

Kårandan förhindrar inte granskning

Jag är övertygad om att vi i det här avseendet kan
granska oss själva, som ett komplement till de institu-
tioner som jag nämnde inledningsvis. En del menar att
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kårandan är så stark att det vore omöjligt. Kårandan
finns och består i en känsla av samhörighet om att vi
har en viktig uppgift i samhället. I den uppgiften ingår
att vara självkritisk och kritisk till vårt eget arbete. Att
en journalist skulle dra sig för att kritisera felaktighe-
ter hos en kollega ser jag som orimligt. Vi är snarast
förtjusta i att göra just det. Däremot är medieföreta-
gens ledningar allt mindre benägna att utsätta sig för
granskning och kritik. 

När det gäller mediegranskning finns det många
ingångar. På Journalisten försöker vi i våra längre re-
portage arbeta efter en försiktighetsprincip, eller man
kan kalla det en avvaktande hållning. Det betyder att
vi går in och granskar en metadiskussion om hur me-
dier har betett sig i en speciell bevakning efter att stor-
men lagt sig och krutröken skingrats. På så sätt tror vi
att det är lättare att lära sig vad som blev rätt och fel. 

Ibland lyckas vi inte helt. I det så kallade SN-gate,
våren 2011, skrev vi nyhetsartiklar om bråket mellan
landstinget och Södermanland Nyheter, SN, och en in-
hyrd pr-konsult. SN anklagades för att ha piskat upp
en hätsk stämning med sin granskning medan tid-
ningen själv menade att det var ett relevant och bra
gräv. Vi försökte avvakta för att kunna reda ut sakfrå-
gan. Men frågan fortsatte att vara infekterad långt ef-
ter att bråket börjat. Vi gjorde ett försök att berätta
vad som hänt, men nådde inte ända fram i vår bevak-
ning. SN-gate ledde till många andra intressanta in-
lägg och minst en fällning i PON och ett friande be-
slut. Men i det fallet får vi kanske vänta på att någon
journalisthögskola tar SNs uppmaning på allvar och
studerar vad som verkligen har skrivits och vilka som
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fått komma till tals. Alla artiklar finns för övrigt att
läsa på SNs hemsida.

Kontrollerade fakta i två av tio artiklar

Ett tydligare exempel hade vi i nummer 10/2012 då vi
tittade på mediers källkritik och faktakontroll. Ur-
sprunget var en diskussion som pågått efter en brittisk
undersökning som visade att bara 12 procent av artik-
larna i de stora brittiska morgontidningarna var tyd-
ligt faktakontrollerade. Sommaren 2012 gjorde vi en
egen koll på de största svenska morgontidningarna.
Den visade att 20 procent av artiklarna i SVD, DN
och GP under en specifik period var tydligt faktakon-
trollerade. I 80 procent av artiklarna framkom inte
om eller hur faktaunderlaget var kontrollerat. En del
menade att vår undersökning egentligen inte visade
någonting, eftersom det i de 80 procenten fanns artik-
lar med god faktakontroll, även om inte källan redo-
visades. Enligt till exempel Nick Davies, journalisten
som gjorde den brittiska undersökningen, bör 100
procent av artiklarna vara tydligt faktakontrollerade
för att vara godkända, andra menar att 20 procent är
en bra siffra. 

I vår granskning tog vi upp frågan med forskare
och experter och intervjuade Nick Davies. Vi pratade
med olika redaktioner, tog fram exempel på tidnings-
ankor och avslutade (i numret efter) med en krönika
med tips om hur vi journalister kan arbeta mer effek-
tivt med källkritik. Vår genomgång satte fokus på en
av journalisternas viktigaste uppgifter, nämligen att
det vi förmedlar ska vara sant. Jag hoppas att vi i en
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uppföljande koll kommer att finna fler faktakontrol-
lerade artiklar i morgontidningarna.

All mediegranskning kan naturligtvis inte vänta på
utredning innan den släpps fram. När det gäller ny-
hetsförmedling i stort, ser jag inte heller något direkt
behov av det. Men i granskande journalistik generellt
är reflektion och tid nödvändigt. 

För att återknyta till citatet från Jan Helin kommer
en del av mediekritiken för snabbt. Inte sällan har nå-
got som sett ut som ett tydligt övertramp visat sig vara
ett korrekt agerande när hela bilden blivit tydlig. Ett
exempel skulle kunna vara den kritik som Expressen
råkade ut för när tidningen publicerade namnet på
den tv-person som fått lämna urinprov för misstänkt
drogmissbruk. Det har efter publiceringen framkom-
mit att Expressen hade mer information än vad andra
medier hade i publiceringsögonblicket. Om vi vetat
det hade en del av kritiken sett annorlunda ut. Å and-
ra sidan vet vi ännu inte vad det var för kunskaper
som Expressen satt inne med, så namnpubliceringen
kan ändå diskuteras. 

Fler utgivare förklarar mera

Att det nya medielandskapet har fört med sig en större
interaktivitet mellan mediekonsumenter och medier
är uppenbart. Det berör även mediegranskningen.
Allt fler medier vill kommunicera med sina läsare/
tittare/lyssnare om sina publiceringar. 

Aftonbladet och Expressens chefredaktörer går i
täten och publicerar stadigt blogginlägg på nätet, men
även i papperstidningen, sina tankar om varför tid-
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ningen valt att publicera nyheter på det sätt man gjort.
Det förekommer även på många andra tidningar och
vid enstaka tillfällen även i etermedier. Ett färskt ex-
empel är när stf ansvarig utgivare Per Eurenius på Sve-
riges Radio, förklarade varför Ekot INTE publicerade
namnen på personerna som dömdes i Södertäljenät-
verket den 2 augusti 2012, och Länstidningen i Söder-
täljes chefredaktör Katrin Säfström förklarade varför
man namngav i princip alla som dömdes i samma
rättegång.

Det finns inga juridiska skäl för en ansvarig ut-
givare att förklara sig. Ingen har rätt att få höra varför
ansvarig utgivare beslutat att göra på det ena eller
andra sättet. Utgivarbeslut är ensamma beslut.

Att det ändå sker, beror på att utgivare tycker att
publicistiska beslut är av allmänt intresse och vill ha
kommunikation kring detta med mediekonsumen-
terna. Här finns också en intressant grogrund för en
fördjupad diskussion. Det känns sunt och hoppingi-
vande.

I dag finns det många som bevakar medier: Journa-
listen, Medierna, Dagens Media, Medievärlden, Re-
sumé, flera mediebloggar, Sim(o) med flera. Torbjörn
von Kroghs resonemang (Lundquist, 2012) utifrån sin
avhandling om mediekritik landar i en uppfattning
om att det är skandal att inte SVT har ett mediegran-
skande program. Jag delar uppfattningen att ett me-
diegranskande program på tv vore önskvärt. 
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Axel Andén, Medievärlden

Alla tjänar på den etiska 
mediegranskningen

En vanlig uppfattning om mediegranskning är att det
handlar om att granska medier på samma sätt som
medier granskar makthavare. Att avslöja korrupta
chefer, maktmissbruk och andra missförhållanden.
Det är en rimlig föreställning med tanke på den makt
medierna har i ett informationssamhälle, men den ty-
pen av granskning är främst intressant för anställda i
mediebranschen. Mediernas speciella roll och funk-
tion i en demokrati kräver en annorlunda form av
granskning. 

Mediernas beskrivning av samhället formar många
människors världsbild, och den beskrivningen filtre-
ras genom journalisternas värderingar som i sin tur
påverkas av det samhälle de ska beskriva. En vanlig
missuppfattning är att medier gör på olika sätt på
grund av dolda eller öppna agendor som kan komma
från ägare, redaktörer eller journalister. Vore det så
skulle också en mer klassisk granskning vara den mest
effektiva, men en uttalad agenda är bara undantagsvis
förklaringen till att det blir som det blir. Min erfaren-
het är att det väldigt sällan handlar om ont uppsåt,
när medier gör ont. 
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Därför är den kanske viktigaste uppgiften för me-
diegranskningen att få journalister och publicister att
få syn på sig själva och sin roll i ett samhälle som just
nu förändras dramatiskt. Det är ingen liten uppgift att
försöka förstå och analysera tidsanda och samhälls-
förändringar, men en mediegranskning som har det
som fond har bättre förutsättningar att göra skillnad.
För en mediegranskare behöver rollen inte vara att ha
svaren, men att väcka frågorna, peka på problemen,
och initiera diskussionerna.

Europa skakas av en ekonomisk kris som gör att
många framför allt unga människor får det sämre.
Samtidigt har främlingsfientliga partier fått en star-
kare ställning än de någonsin haft sedan andra världs-
kriget. Demokratin i Europa har fungerat så länge
människor har fått det bättre, men det finns inga ga-
rantier för att den kommer att fortsätta fungera om
människor får det sämre. Därför är det viktigt att me-
dierna, som är ett av demokratins fundament, är vak-
samma på förändringar som underminerar demokra-
tin, och framför allt inte själva bidrar till en negativ
utveckling. I exempelvis Danmark har mediernas po-
pulism sannolikt bidragit till den normalisering av
främlingsfientlighet som landet genomgått det senaste
decenniet. En löpsedel med rubriken ”Helles nya pro-
blem: Somalierna strömmar till Danmark” (Helle
Thorning-Schmidt är Danmarks statsminister) är fort-
farande otänkbar i Sverige (Ekstra Bladet 12/8 -2012).
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Systematisk kritik nödvändig

De svenska tryck- och yttrandefrihetslagarna tillhör
de bästa i världen i det avseendet att de ger medierna
stor frihet att själva ta ansvar för sina publiceringar.
Detta säkerställs bland annat genom pressens själv-
sanerande system som finns till för att undvika över-
tramp och visa att branschen kan hantera frågorna
utan lagstiftarens hjälp. 

Men det pressetiska systemet fångar bara upp
övergrepp som riktar sig mot enskilda personer. Det
är den privatperson som omskrivits och utpekats som
kan få sitt fall prövat av Allmänhetens pressombuds-
man. Därför krävs en aktiv etisk mediegranskning
som ett komplement till det pressetiska systemet.
Branschens förmåga att själv granska och diskutera
etiska frågor stärker trovärdigheten, men bidrar
också till att undvika en lagstiftning som beskär me-
diernas frihet och därmed tryck- och yttrandefriheten. 

En sådan mediegranskning måste innehålla olika
delar: nyheter, granskningar, analyser och diskussio-
ner. Den måste också vara systematisk. Det räcker inte
att hugga ner på enskilda övertramp, det måste finnas
en redaktion med erfarenheter och historisk tillbaka-
blick som kan tillföra perspektiv och analys till bevak-
ningen.

Några exempel på sådan granskning:
• Mediegranskaren Quick Response, som nu tyvärr

går på sparlåga, har genom åren granskat hur me-
dier skriver om invandring, integration och främ-
lingsfientlighet. Ett av många exempel är under-
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sökningen ”Muslimerna, rondellhunden och ytt-
randefriheten” från november 2008 där redaktio-
nen har gått igenom artiklar om Lars Vilks och
rondellhunden och kategoriserat dem efter en rad
kriterier. Slutsatsen blev att muslimer framställdes
som en likformig och lättretad massa:

Granskningen visar en brist på betydelseskapande sam-
manhang, en snedfördelning av medialt utrymme för
muslimer och en sammanblandning av religiösa och po-
litiska intressen. Exempel på detta syns inte i de enskilda
artiklarna – det är den samlade bilden som formulerar
något som sannolikt är falskt. (Nordberg, 2008)

• I mars 2011 sände Medierna i P1 programmet
”Mediedrevet och könet”. Undersökningen base-
rades på 500 artiklar om tio kända mediedrev och
analyserade hur makthavarna beskrivs och vilken
roll deras kön spelar för beskrivningen. En av slut-
satserna var att kvinnor beskrivs utifrån sitt utse-
ende, vilket inte män gör. När det handlar om
kvinnliga makthavare kommer också frågor om
barn och familj upp vilket det inte gör när det gäl-
ler männen. I programmet säger tidigare kulturmi-
nistern Cecilia Stegö Chiló till Aftonbladets chef-
redaktör Jan Helin: 

Jag skulle nog ändå om jag var chefredaktör hålla ett öga
på det, det finns ingen intention, men det glider åt det
här hållet att kvinnor hamnar i den här försvagade situa-
tionen och det kan man inte göra något annat åt än att
man faktiskt är lite medveten och för redaktionella sam-
tal om sådant. (Medierna, 2011)
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• I augusti 2011 genomförde Medievärlden en stor
undersökning av dagstidningarnas inställning till
sina kommentarsfält. Granskningen visade att en
åtstramning redan hade påbörjats på många håll,
och att förhandsmoderering och krav på registre-
ring blivit vanligare (Andén, 2011). Flera tidningar
angav en råare ton mot invandrare som en bidra-
gande orsak till att de ville strama åt och några
uppgav att kommentarerna under förra valrörelsen
satte igång en diskussion på redaktionerna. En ef-
fekt av granskningen och de efterföljande diskus-
sionerna blev att många dagstidningar ändrade
strategi och började behandla läsarkommenta-
rerna som en del av den publicistiska plattformen. 

Gemensamt för dessa granskningar är att de fångar
problem som inte det pressetiska systemet kommer åt.
Det handlar heller inte om enstaka snedsteg av en-
skilda anställda utan om strukturella problem. En
granskning kan i bästa fall leda till konstruktiva dis-
kussioner, som kan leda till faktiskt förändring. När
medierna förändrar sin bevakning kan det i sin tur be-
tyda ett förändrat samhällsklimat.

Branschkollegornas syn på den här typen av
granskning är i vissa fall nedvärderande, andra jour-
nalister efterfrågar först och främst granskning som
fokuserar på att avslöja missförhållanden och komma
åt chefer. Den egna positionen och de egna värdering-
arna är ofta en blind fläck, och då kan det vara svårt
att se behovet.
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Dra nytta av forskningen

Men den kritik som framför allt riktas mot den här ty-
pen av bevakning handlar om det subjektiva elemen-
tet. Att mediegranskaren blir en politiskt korrekt
smakdomare som motverkar de journalistiska objek-
tivitetsidealen. Många anhängare till främlingsfient-
liga partier anklagar exempelvis Medievärlden för att
attackera demokratin och yttrandefriheten genom att
ifrågasätta främlingsfientliga inslag. Ett enkelt princi-
piellt svar på den kritiken är etableringsfriheten. Den
som är missnöjd med hur medier sköter sin bevakning
kan starta sina egna medier och driva dem efter sina
egna värderingar. Det är dock ett lite för enkelt svar,
eftersom det kräver resurser att etablera nya medier,
även digitalt. Min personliga uppfattning är att jour-
nalistiken blir bättre när redaktionen tror på vad den
gör, när journalisterna har en ryggrad eller moralisk
kompass och vågar följa den. Annars riskerar medi-
erna att hamna väldigt fel ibland. Det som är viktigt
är att samtidigt vara inkluderande och öppna upp för
diskussioner. 

Ett sätt att minska subjektiviteten är att utgå mer
från den forskning som bedrivs i Sverige och utlandet.
Ingen mediegranskare bevakar i dag forskningen på
ett systematiskt sätt, vilket sannolikt beror på att det
är väldigt tidskrävande. Mediegranskarna borde ändå
försöka hitta vägar för att få en starkare koppling till
forskningen eftersom det skulle ge ökad trovärdighet
och tyngd till den etiska bevakningen.

Vinsten med att branschen själv tar ansvar för en
etisk mediegranskning är som tidigare nämnts dubbel:
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medierna kan undvika ödesdigra misstag i sin bevak-
ning och branschen säkerställer sin egen frihet genom
att behandla frågorna på ett seriöst sätt. Mediernas
roll i en demokrati är för viktig för att inte ta medie-
granskningen på allvar.
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tionsvetenskap och verksam vid Institutionen för
kommunikation och medier vid Lunds universitet.
Hon forskar bland annat om medier, genus och makt
och om drevjournalistik och har gett ut flera böcker i
dessa ämnen. Under åren 1999–2004 var hon före-
ståndare för Sim(o).

Christina Jutterström startade som journalist 1963
och har bland annat varit chef för Dagens Eko 1977–
1981, chefredaktör för Dagens Nyheter 1982–1995,
chefredaktör för Expressen 1995–1996, gästprofessor
vid journalistutbildningen vid Göteborgs universitet
1997–1998, doktorand vid samma institution 1998–
2001 och vd för SVT 2001–2006. 

Torbjörn von Krogh är fil dr i medie- och kommuni-
kationsvetenskap och föreståndare för Institutet för
mediestudier, Sim(o), sedan 2009. Han har en bak-
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grund som journalist, bland annat redaktionschef på
KommunAktuellt 1991–1996 och chefredaktör för
Pressens Tidning 1996–2006. Han disputerade 2012
på avhandlingen ”Understanding Media Accountabi-
lity”. Andra skrifter är bland andra ”Varför fick vi
inget veta?” (med Claus Nowotny, 1981), ”Medier-
nas ansvarighet” (2008) och ”Medieetik” (2009).

Janerik Larsson är senior rådgivare på pr-företaget
Prime och på Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har tidi-
gare bland annat varit ledarskribent på Sydsvenskan
1970–1980, chefredaktör för SAF-tidningen 1980–
1985, bosatt i USA 1985–1987, informationsdirektör
på Svenska arbetsgivareföreningen 1990–1995, vice
vd på Kinnevik 1995–1999, ansvarig för public af-
fairs-verksamheten på pr-byrån Kreab 1999–2005
samt vice vd på Svenskt Näringsliv 2005–2010. Han
har skrivit ett 20-tal böcker i skilda samhällspolitiska
ämnen sedan den första 1966. Han tog initiativet till
Näringslivets medieinstitut (NMI) 1987 och ledde
verksamheten under sin tid på SAF.

Thomas Mattsson är chefredaktör för Expressen
sedan 2009. Han började sin journalistbana på En-
köpings-Posten och har i snart 20 år innehaft olika
redaktionella positioner på Expressen. 

Mats Olin är sedan 2012 chef för Timbro Medieinsti-
tut. Han arbetade som pressekreterare på utbildnings-
departementet 1992–1994, som informationschef på
Telia Infomedia 1994–1996, var kommunikations-
konsult och medgrundare av PR-byrån Springtime
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1996–2007 och medgrundare av mediegranskande
Second Opinion 2008. 

Olof Petersson är statsvetare och har varit verksam
vid Uppsala universitet 1974–1997 och SNS 1998–
2011. Har bland annat utgivit böckerna ”Medieetik
under debatt” (2006) och ”Medieetik i Europa” (med
Claude-Jean Bertrand, 2007).

Roland Poirier Martinsson är författare och filosof
och har tidigare arbetat som journalist. Han dispute-
rade 2001 på avhandlingen ”A two-front battle: on
the justification of empirical beliefs”. Roland Poirier
Martinsson grundade Timbro Medieinstitut 2008 och
ledde det i fyra år.

Ola Sigvardsson är Allmänhetens Pressombudsman,
PO, sedan april 2011. Dessförinnan arbetade han i 35
år som journalist. Som reporter på Expressen, Norra
Skåne, Arbetet, Vi Bilägare och DN. År 2000 till 2004
var han redaktionschef och biträdande chefredaktör
för DN. 2004 till 2011 chefredaktör och från 2009
även publisher för Östgöta Correspondenten i Lin-
köping.

Lars Truedson är journalist, utbildad vid Journalist-
högskolan i Stockholm. Efter nära 20 år som skribent
i tidskrifter och dagspress med inriktning på säker-
hetspolitik, utrikesfrågor och ny teknik började han
2004 göra radio med kollegerna Petter Ljunggren och
Martin Wicklin. Tillsammans bildade de senare pro-
duktionsbolaget Tredje Statsmakten Media där Lars



242 | Författarna

Truedson är vd och reporter. Utöver programmet Me-
dierna har han också arbetat med programserier som
Riksdagen i P1 och Kaliber – De osäkert anställda.

Susanne Wigorts Yngvesson är teologie doktor och
arbetar som lektor i etik vid Teologiska högskolan
Stockholm. Hon har skrivit två böcker om journalis-
tik: ”Den moraliska journalisten” (2006) och ”Drab-
bad av journalistik” (2008). 2010 medverkade hon i
Sim(o)s antologi ”Journalistisk kvalitet?”. Sedan
2006 sitter Susanne Wigorts Yngvesson i Pressens
samarbetsnämnd. Hennes forskningsfält rör tre etiska
perspektiv: journalistik, övervakningssamhället samt
sexualetik.
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AKTUELL UTGIVNING 2012

Vad har vi lärt oss? Tre medieprofiler med erfarenheter 
från skilda håll redovisar lärdomar från gångna tider och 
andra länder när de funderar över framtiden i Sim(o)s an-
norlunda årsrapport 2012/2013 om journalistik, medier 
och medieforskning.

Medieforskaren och vetenskapsjournalisten David 
Finer, Norrans förra chefredaktör Anette Novak och 
förre radiochefen Mats Svegfors delar med sig av sina 
och andras erfarenheter när de blickar framåt. Utkommer 
november.

UTGIVNINGEN 2012

Journalistikens kommersialisering 
– mera myt än sanning? Innehållets 
förändring i svensk dagspress 1960-
2010 
Kommersialisering anges ofta som orsak 
till journalistikens och mediernas för-
flackning. Såväl i vetenskapliga artiklar 
som i allmän debatt hävdas att ökad kon-
kurrens leder till slätstruket innehåll för att locka en stor 
publik.

Finns det en självklar koppling mellan mediemarkna-
dens förändring och journalistikens utveckling? Medie-
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forskaren Ingela Wadbring analyserar ämnet utifrån en 
granskning av Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokra-
ten, Nya Wermlands-Tidningen och Smålandsposten åren 
1960–2010. En slutsats är att diskussionen snarare bör 
handla om professionaliseringens effekter än om kom-
mersialisering.

Ingela Wadbring är professor i medieutveckling vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall. Hennes huvudsakliga forsk-
ningsområde handlar om hur mediestrukturer, medie-
innehåll och mediekonsumtion förändras över tid.

Problempartiet – mediernas villrå-
dighet kring Sverigedemokraterna 
valet 2010 
Annonser som stoppas, insändare som 
inte går att publicera och en kraftigt kri-
tiserad debattartikel i Aftonbladet om 
hotet från islam.

Några medier har mött Sverigedemo-
kraternas frammarsch med restriktivitet och tystnad. An-
dra med granskning och kritik. Få har betraktat SD som 
ett parti bland andra. Finns det en rättvis och opartisk val-
bevakning av ett parti som journalisterna tycker är främ-
lingsfientligt?

Björn Häger har intervjuat reportrar och chefer på 
de stora redaktionerna i Stockholm och i Skåne. Boken 
sammanfattar de dilemman och problem som uppstod in-
för valet 2010. Den kan med fördel användas som under-
lag för diskussioner om publicistisk etik och mediernas 
roll i demokratin.
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UTGIVNINGEN 2011

Sprickorna i muren Mediehistorikern 
Patrik Lundell vid Lunds universitet 
ifrågasätter pressens etablerade historie-
skrivning om sig själv och redovisar en 
motbild.

Svenska Dagbladets korrespondent 
Bitte Hammargren berättar om sitt 
arbete på plats i Tunisien, Egypten och Li-
byen där diktaturerna störtats.

Radioreportern Yasmine El Rafie, som under den 
arabiska våren fungerade som en svensk informationsnod 
på twitter, lyfter fram de sociala mediernas möjligheter.

Frilansskribenten Niklas Ekdal iakttar journalistikens 
nedmontering när politiken omvandlas till pr-förpackade 
expertutlåtanden.

Tre ämnesområden i denna annorlunda årsrapport 
2011/2012 från Sim(o) om journalistik, medier och 
medieforskning.

Utanför nyhetsmallen – om public 
journalism efter fem år med Södra 
Sidan Den vedertagna nyhetsvärde-
ringen förminskar ofta medborgarna, inte 
minst i storstädernas ytterområden, till 
passiva offer som är utsatta för våld och 
kriminalitet.

Petter Beckman, Rouzbeh 
Djalaie och redaktionen för tidningen Södra Sidan i Skär-
holmen vill ge en bredare bild av livet i området och leta 
efter lösningar tillsammans med läsarna. De praktiserar 
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sedan fem år public journalism, som nu sprids vidare med 
Norra Sidan i Kista.

Här berättar de om sina drivkrafter och erfarenheter 
av en annorlunda journalistik. Vad fungerar bra – och min-
dre bra?

Dessutom medverkar redaktionsledaren AnnaKarin 
Lith, med stor erfarenhet av läsarmedverkan, och medie-
forskaren Laura Ahva som granskat public journalism i 
Finland.

#journalistroll Få Sim(o)-texter har 
fört till sådan debatt som Anders Mild-
ners essä om den gamla journalistrollens 
upplösning och om behovet av nya ideal. 
I medier, bloggar, på twitter (#journalist-
roll), på Facebook och på seminarier har 
diskussionen flödat under 2011.

Paneldeltagarna på ett uppmärksam-
mat seminarium i januari 2011 återvänder här till ämnet 
med nyskrivna texter:
Sigurd Allern, professor JMK
Malin Crona, publikredaktör Sveriges Radios Eko-

redaktion
Helena Giertta, chefredaktör Journalisten
Anders Mildner, medieanalytiker och kolumnist
Fredrik Strömberg, creative director Bonnier Tid-

skrifter Digitala Medier

Vi återger dessutom inlägg från debatten våren 2011 på 
nätet och publicerar utdrag ur relevanta texter ur Sim(o)s 
utgivning.
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Vem betalar journalistiken? Om 
journalistikens värde för olika in-
tressenter Om läsare och tittare lämnar 
tryckta tidningar och tv till förmån för ny-
heter på nätet – hur ska den kvalificerade 
journalistiken finansieras? Vilka affärs-
modeller är tänkbara – och vilka är 
troliga?

Robert G. Picard, internationellt framstående 
medieekonom med svensk anknytning, analyserar vilket 
värde journalistiken har och hur detta värde kan utvecklas 
för olika intressenter som ägare, användare, journalister, 
annonsörer och samhälle.

Birgitta Stål skildrar sin tid som vd på TV8 när kana-
len satsade på samhällsjournalistik och hade mottot ”den 
privata public service-kanalen”.

Medieforskaren Stefan Melesko synar mediernas 
intäktsströmmar och intäktsmöjligheter, exempelvis via 
mobila applikationer.

Hanna Stjärne, som lett Sveriges Radios framtids-
utredning, diskuterar mediernas plats i framtidens 
personliga informationsflöden.

Specialreportern – framväxt, funk-
tion, framtid Vilka faktorer ligger 
bakom den specialiserade journalistikens 
framväxt inom de breda nyhetsmedierna? 
Vad betyder specialreportern för journa-
listikens kvalitet? Har specialisterna ökat 
eller minskat under de senaste 20 åren? 
Vilken framtid väntar specialreportern?
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Dessa frågor diskuteras och besvaras av forskarna/
praktikerna:
Lars-Åke Engblom – Specialiseringens historia
Maria Grafström – Ekonomireportern
David Finer – Vetenskapsjournalisten
Anders Lif – Kommunreportern
Sara Sjöström – Tolv redaktioner 1990 och 2010
Cilla Benkö – Framtidens specialreporter på Sveriges 

Radio
Gunnar Nygren – Sakkunskap och bred multikompetens 

behövs
Boken om specialreportern fyller en lucka i litteraturen 
om aktuell svensk journalistik. Utkom april.

Beställ böckerna på http://mediestudier.bokorder.se
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