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Om Institutet för Mediestudier | 3

Innehåll
Uthängd! – om medieetik bortom #metoo

Lars Truedson......................................................... 7
Mediers beslutscirkus under metoo drabbade enskilda
och blev obegriplig för publiken

Therese Rosenvinge............................................... 17
Metoo och hanteringen av mediernas ansvar:
Norge har det verktyg Sverige saknar

Torbjörn von Krogh.............................................. 32
Ett medielandskap med dubbla etiska måttstockar

Olle Lidbom......................................................... 91
Farligt använda anonymitet som ursäkt
för frossande i detaljer!

Sofia Wadensjö Karén...........................................108
Brottslighet och namnpublicering

Ester Pollack........................................................114
När allt är ett knapptryck bort
Synen på namnpublicering i en ny medievärld

Bengt Johansson & Britt Börjesson.......................134

Dold kamera och journalistikens anspråk
på ”rätten att straffa”

Magnus Danielson...............................................153
Att få upprättelse
– om rättslig och etisk prövning av offentligt spridda
uppgifter

Göran Svensson...................................................169

Uthängd! – om medieetik
bortom #metoo
Lars Truedson*

Hösten 2017 och #metoo präglades av uthängningar
som fällts på löpande band i senare granskningar. Publiceringarna skedde till synes utan systematik och tydlig
argumentation. En så stor medieetisk kontrovers borde
utredas, något som gjorts upprepade gånger i Norge.
Medieetiken är, även bortom #metoo, i förändring
när många publiceringar sker utanför de traditionella
mediernas institutioner och självreglering. Här finns
nästan alltid någon aktör som nämner namn. Vilka
konsekvenser får det för individer i offentligheten?
Men de traditionella mediernas inställning till uthängningar blir allt mer återhållsam. Det visar en unik
innehållsstudie av kriminaljournalistik i tre stora tidningar som nu presenteras. Och denna utveckling har
stöd både av allmänheten och journalisterna. Båda
gruppernas syn på namnpublicering har blivit mer återhållsam över tid – och journalisterna är försiktigare än
allmänheten.

* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Mediestudier.
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Offentlighetens pris kan bli högt – vare sig en uthängning är motiverad eller inte. Därför behöver granskarna ständigt granskas. Denna antologi är ett försök
att ge underlag för en förnyad diskussion om utsatthet
inför mediers makt. Var går gränsen där motiverad
granskning övergår till en förkastlig uthängning?
Vissa situationer skapar en frusen bild som gör att
man minns även en abstrakt tanke väldigt tydligt.
För mig är en tv-inspelning i december 2017 ett
sådant ögonblick som jag kan använda för att mäta
hur ens värdering av en företeelse förändras med tiden
och med ny information. Jag skulle diskutera sanna
och falska nyheter med några skrämmande smarta
akademiker och en vass programledare. Och eftersom
det var just i december 2017 så kom förstås #metoo-
höstens alla uthängningar i medier av alla slag, sociala
likväl som traditionella, upp.
Jag minns hur solklart statsvetaren i gruppen for
mulerade sin kritik mot raden av namnpubliceringar
och därmed förstörda liv. Medan jag ännu var fångad
i det omvälvande med friheten att se ett strukturellt
mönster av övergrepp och underordning blottlagt. Visst
såg jag också de förstörda liven hos de uthängda. Men
jag landade inte där och då i att uthängningarna, oavsett de positiva effekterna av #metoo, var de övergrepp
jag och många med mig i dag självklart ser dem som.
Jag var inte ensam – många har tvingats omvärdera hur
de tänkte om medieetiska spörsmål hösten 2017.
Den omvärderingen är ännu inte klar. Och frågan om
medieetik i allmänhet, även bortom metoo-händelserna,
har långt ifrån fått den uppmärksamhet den förtjänar.
8 | Lars Truedson

Medieetiken är sällan entydig. Många olika svar är möjliga på de frågor den ställer både redaktörer och mediekonsumenter inför. Denna skrift är ett försök att bidra
till en vidare diskussion om individers – även mäktiga
individers – maktlöshet inför en uthängning. Var går
gränserna?
Vad var det som hände den där hösten 2017? Vi gör i
några av kapitlen i denna rapport ett första försök att
reda ut hur det såg ut och några försök till svar om varför. Men skriften har ett vidare fokus än så – vi tittar på
medieetiken i ett brett perspektiv och besvarar några
viktiga frågor om hur den utvecklas och vart den skulle
kunna vara på väg.
Under #metoo-hösten 2017 publicerades namn på
personer anklagade för olika typer av klandervärt bete
ende i högre utsträckning än både tidigare och s enare i
modern tid. Det var också slående hur olika allvarliga
anklagelserna kunde vara utan att kraften i publice
ringarna skilde sig åt. Under denna tid arbetade Therese
Rosenvinge och hennes kolleger på Medierna i P1 för
att skildra och granska den accelererande u
 tvecklingen.
Nu har hon i ett kapitel i denna antologi återvänt till
denna tid för att försöka se mönstren i vilka som blev
uthängda och förstå vad som egentligen hände.
Det är slående hur inkonsekventa besluten är i
detalj. Enskilda redaktioner byter hållning från uthängning till anonymisering, ibland flera gånger fram
och tillbaka. Och det går inte alltid att förstå varför ens
i efterhand. Men Therese Rosenvinge ser också v issa
mönster. Ett sådant är att Expressen genomgående
tog ledningen i att namnpublicera. Ibland följde sedan
andra medier efter.
Uthängd! – om medieetik bortom #metoo | 9

När höst blev vinter hade medierna börjat agera mer
lika. I november hängde alla medier ut, kan man nästan
säga. Delvis förklarar Therese Rosenvinge detta med
att granskningen övergått från mediepersonlig
heter
till förtroendevalda av olika slag, där ribban normalt
ligger lägre för att publicera namn. Men också med att
den sociala rörelse som var #metoo hade sin egen kraft
som drev på.
Nya argument för namnpubliceringar dök också
upp under #metoo – bland annat argumentet att ”alla
redan vet”. Här refererar Therese Rosenvinge undersökningar som visar att så inte alls var fallet – det var
i traditionella medier flest fick reda på vem som var
”TV4-programledaren” eller ”Aftonbladetprofilen”.
Therese Rosenvinge summerar att beslutscirkusen
under hösten 2017 äventyrade enskildas liv, förtroendet
för mediena och även för det pressetiska systemet.
Precis i början av december 2017 tog Aftonbladet
för en gångs skull denna höst ledningen och namn
publicerade teaterchefen Benny Fredriksson med
hårda omdömen grundade på vagt underlag. Det utvecklade sig till ett av de absolut mest tragiska och
skakande fall svensk medieetik någonsin upplevt.
Torbjörn von Krogh går i sitt kapitel i detalj igenom
vad som hände före, under och efter uthängningen och
Benny Fredrikssons självmord. Han jämför det med ett
norskt fall av uthängning under #metoo-flagg 2019,
av arbeiderpartipolitikern Trond Giske, och landar i
att Sverige har mycket att lära av Norge när det gäller
medieetiska granskningar.
Torbjörn von Krogh skildrar ingående hur en k
 aotisk
situation på Aftonbladet med en ledning i gungning,
10 | Lars Truedson

interna strider och en känsla av att ha halkat efter
journalistiskt ledde fram till en snabb publicering av
anklagelser mot Benny Fredriksson som han i praktiken knappt fick chansen att bemöta. Han går också
igenom hur tidningen förhållit sig under den pressetiska
prövningen och den debatt som följt. Här noterar han
att Dagens Nyheter, som refererat anklagelserna mot
Benny Fredriksson, motsatte sig att hans änka Anne
Sofie von Otter skulle få rätt att anmäla till prövning
hos pressombudsmannen eftersom anmälan inkom mer
än tre månader efter publiceringen. Aftonbladet gjorde
det inte. Aftonbladet fälldes, Dagens Nyheter friades.
I Norge finns en lång tradition av att efter mycket
kritiserade och omfattande publiceringar tillsätta särskilda utredningar. Utredningarna fick en etablerad
position sedan att en politiker för ett par decennier
sedan tog sitt liv efter kritisk publicitet. Torbjörn von
Krogh beskriver vilken funktion dessa utredningar
haft i norsk pressetisk debatt för att ta fram underlag
om exakt vad som hänt och värdera det skedda. Efter
att tidningen VG kritiserats hårt för att ha pressat en
ung kvinna till vissa uttalanden om Trond Giske under
granskningen av honom, tillsattes den senaste sådana
utredningen, breddad till att gälla hela branschen.
I debatten i Sverige efter publiceringen om Benny
Fredriksson är det främst dåvarande kulturchefen
Åsa Linderborg som svarat på frågor. Torbjörn von
Krogh har också fått Åsa Linderborgs synpunkter i en
omfattande mejlväxling, medan exempelvis den vid
tiden tillförordnade ansvariga utgivaren Lena Mellin
och andra inblandade valt att endast svara honom
sammanfattande genom tidningens biträdande redakUthängd! – om medieetik bortom #metoo | 11

tör Eric Rosén, som också fungerar som ledningens
presstalesperson.
Torbjörn von Krogh avslutar sitt kapitel med att
rekommendera – med instämmande från Åsa Linderborg – att en utredning av norsk modell ska granska
#metoo-publiceringarna i Sverige för att reda ut vad
som hände och komma med rekommendationer om
hur medieetiken kan utvecklas.
Men även bortom #metoo är medieetiken utmanad.
Olle Lidbom visar i sitt kapitel att vi på många sätt
har fått två parallella och närmast motsatta system för
medieetik, ett i sociala medier med en logik som drar
mot namnpublicering och ett i traditionella medier
med regler som förordar återhållsamhet. Han utgår i
texten från ett svar Cissi Wallin gav när hon förhördes
av polis misstänkt för förtal av Fredrik Virtanen efter
sina instagram-inlägg om honom hösten 2017. Ur det
svaret analyserar han fram fyra olika argument för en
sociala mediers uthängningslogik. De argumenten är
rättsskipningsargumentet, rätten till sin egen historia-
argumentet, David mot Goliat-argumentet och medie
approprieringsargumentet. Olle Lidbom menar att om
dessa argument får styra och uthängningar av indi
vider i sociala medier får kraft och överskuggar den
större återhållsamheten i traditionella medier ökar
risken att statsmakterna ingriper med lagstiftning.
Hot om lagstiftning kom från både kulturministern
och justitieministern i samband med kritik mot hur
true crime-poddar förhöll sig till etik och upphovsrätt
under 2019. Då riskerar yttrandefriheten att frysa till.
När Sofia Wadensjö Karén resonerar om hur medieetiken ska utvecklas i en helt ny uppsplittrad medie12 | Lars Truedson

värld, är hon mycket tydlig: det är värt att försvara en
återhållsam praktik. Hon argumenterar också för att
utgivare måste lägga kraft på att förklara sina b
 eslut
för att bibehålla trovärdigheten. Och så varnar hon
särskilt för en avart: att i skydd av en anonymiserad
publicering frossa i detaljer som kan skada eller
kränka en u
 tpekad person. I dagens medielandskap
finns nästan alltid n
 ågon aktör som nämner namn. Då
blir skadan av detaljfrossande än större än tidigare.
Och trovärdigheten i medieetiken drabbas.
I denna skrift publiceras också två forskningsartiklar
som bygger på studier som Mediestudier initierat för
att undersöka hur de traditionella mediernas namn
publiceringar utvecklats över tid och och hur allmän
heten och journalisterna ser på publicering av namn på
personer i olika situationer. I båda fall finns möjlighet
att jämföra läget i nutid med studier av förhållandet
under tidigare decennier under 1900-talet.
Ester Pollack har undersökt hur kriminaljournali
stiken i Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter
förhöll sig till att namnge brottslingar 2014 och
2019 med möjlighet att jämföra bakåt med hur
Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten gjorde under
1900-talet. Den övergripande slutsatsen är att tidningarnas praxis blivit mer återhållsam med tiden. I början
av 1900-talet identifierades regelmässigt misstänkta
brottslingar. I dag namnges brottslingar betydligt mer
sällan. Det fanns däremot få skillnader vad gäller
namngivning mellan 2014 och 2019 i undersökningen.
Expressen publicerar båda åren oftare namn än Aftonbladet som i sin tur gör det oftare än Dagens Nyheter.
Alla tidningarna publicerar oftare namn när det gäller
Uthängd! – om medieetik bortom #metoo | 13

brott mot person än mot egendom. Och de är alla tre
restriktiva med att ange etnicitet hos brottslingar.
Sett i längre perspektiv har namnpubliceringen i DN
i nutid jämfört med DN och GP vid olika jämförelsepunkter under 1900-talet också minskat över tid, med
ett undantag. Det gäller namngivning av personer som
begått egendomsbrott eller ”övriga brott” på 1960och 1980-talet. Där namnges fler i dag än då. För brott
mot person minskar namngivning tydligt år efter år.
En viktig fråga för allmänhetens förtroende för
medier är sannolikt om den delar uppfattning om
medie
etik. Just allmänhetens och journalisters syn
på namnpubliceringar har Bengt Johansson och Britt
Börjesson undersökt genom att jämföra frågor till allmänheten i SOM-undersökningen och till journalister i Journalistpanelen. Även här fanns möjlighet att
jämföra med tidigare undersökningar, i detta fall från
1980- och 1990-talet. Och svaren ger en liknande tendens som undersökningen av hur medier agerar: både
journalister och allmänhet har blivit mer kritiska till
namnpubliceringar. Färre vill namnpublicera i nutid
än i slutet av 1900-talet. Eller, uttryckt på annat sätt –
fler vinnlägger sig i dag om att skydda privatlivet även
för den som brutit mot normer.
Och intressant nog är journalisterna i undersökningen mer återhållsamma än allmänheten. Kanske
handlar det, som författarna föreslår, om att journalister är vana vid att förhålla sig till risken att fällas för
förtal eller kritiseras medieetiskt för en publicering.
Men det är ett faktum. Det här går självklart att se som
att vi har etiskt högtstående svenska journalister. Och
det är sannolikt sant. Men det är också värt att reflek14 | Lars Truedson

tera över att tre gånger så många ur allmänheten än
bland journalister anser att en rektor som förskingrat
ska namnges i lokaltidningen. Det är fullt möjligt att
tänka sig att förtroendet för medier skadas också av
utebliven namnpublicering.
Ibland brukar man tala om användning av dold
inspelning, med kamera eller bandspelare, som journalistikens kärnvapen, det starkaste men också mest
skadliga vapnet i verktygslådan. Magnus Danielson
har studerat specifikt hur SVT:s Uppdrag Granskning
använder dold kamera. Han resonerar i ett kapitel om
hur detta kritiserats – och om hur det försvarats. Han
konstaterar att denna typ av inspelning är djupt kränkande för de utsatta. Han visar också hur det utöver
ett eventuellt avslöjande också blir en mycket kraftfull
bestraffning av den utsatta genom ett slags skamstraff.
Hur ska en journalistisk arbetsmetod med den kraften
hanteras för att vara förenlig med demokratiska och
professionella ideal? frågar han avslutningsvis.
Och: hur kan uthängda få upprättelse? Det svarar
Göran Svensson på i en översiktsartikel som bekriver
hur enskilda kan söka upprättelse rättsligt eller genom
olika medieetiska system. Han beskriver också vad
forskningen säger om medieetik. Hans genomgång är
användbar både för den som själv är drabbad och som
en kortfattad grundkurs i mediers etik. Han går inte
minst igenom de nya medieetiska funktionerna MO
och ME som vid årsskiftet ersatte PO och PON.
Den långa raden uthängningar i både traditionella
och sociala medier under #metoo-hösten 2017 s kedde
utan klara linjer och motiverades svagt. Många publi
ceringar led dessutom brist på detaljerad granskning av
Uthängd! – om medieetik bortom #metoo | 15

sakläget. Det konstateras i flera genomgångar i denna
rapport. Samtidigt visar andra studier att de traditionella medierna på flera sätt idag är mer återhållsamma
med uthängningar än tidigare decennier. Men också att
sociala medier lyder under helt a nnan logik och delvis
andra regler. Måtte denna skrift bli starten på en större
diskussion om medieetik i vid mening.

16 | Lars Truedson

Mediers beslutscirkus under
metoo drabbade enskilda
och blev obegriplig för
publiken
Therese Rosenvinge*

Aldrig förr har så många utgivare haft så mycket att förklara på så kort tid. Under #metoo publicerades kolumner på löpande band, ämnade att begripliggöra varför
den ene namngavs men inte den andre. Varför en person
inte namngavs förra veckan, men nu skulle namnges.
När vi nu i efterhand kan zooma ut och studera den
samlade bilden, framträder ingen logisk, 
principiell
linje. Namnpubliceringsrallyt under hösten 2017 fram
står snarare som en stormig färd utan kompass.
Metoo är inte ett smickrande kapitel i svensk mediehistoria. Medierna övergav etiken, personer hängdes ut
och publiken lämnades med en namnpubliceringsröra
som blev allt mer av en berg- och dalbana. Insatserna
var höga. Besluten äventyrade enskildas liv, förtroendet
för medierna och tilltron till det pressetiska s ystemet.
”Medierna krossade mitt liv så som jag k
 ände det”,

* Therese Rosenvinge är journalist och producent för Medierna i P1.
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skriver Fredrik Virtanen i sin bok två år senare.
(Virtanen, 2019, s. 164)
Under metoo-hösten gjorde Mediernas redaktion
en tabell för att följa och få en samlad överblick över de
stora nyhetsredaktionernas beslut.1 Vi kartlade v ilka av
de stora rikstäckande nyhetsredaktionerna som namn
gav vem vid vilket tillfälle. Tio 
uppmärksammade
metoo
-fall under perioden oktober–november 2017,
den första fasen för metoojournalistiken i Sverige, finns
med i tabellen.
Att betrakta denna tabell med snart tre års per
spektiv är tankeväckande. I materialet sticker Expressen ut. Tidningen var först med att namnge, eller bland
de första då flera medier namngav samtidigt, i 7 av 9
hos dem omskrivna fall under perioden. Två fall förblev anonyma hos Expressen. ”TV4-programledaren”
och Aftonbladets Fredrik Virtanen, som var de fall som
startade vågen av namngivningar i traditionella m
 edier,
namngavs båda först i Expressen. De personer som
namngavs i m
 edier under perioden namngavs nästan
alla av Expressen. Endast den s k ”kulturprofilen” var
ett undantag.
Kulturprofilen namngavs under hösten 2017 bara
av en rikstäckande redaktion, nämligen Ekot. Intressant och något överraskande, då Ekot i flera andra
mycket uppmärksammade fall avstod från att publi
cera namn eller åtminstone avvaktade längre än andra
redaktioner. Exempelvis var det endast Ekot/Sveriges
1

Ett tack till journalisterna Ebba Kulneff och Julia Burman Görans som
på Mediernas redaktion hösten 2017 gjorde research som legat till grund
för delar av denna text.

18 | Therese Rosenvinge

Radio och Dagens Nyheter som inte namngav Fredrik
Virtanen under hösten 2017.
I Mediernas tabell går vidare att se att Aftonbladet i
hög grad under hösten 2017 ”hakade på” sina konkurrenter när det gäller namnpubliceringar. Något som
troligen till stor del kan förklaras av den kris tidningen
befann sig i. Anklagelserna mot tidningens profil blev
ett akut personalärende, en internutredning tillsattes,
samtidigt som tidningen fick hård kritik utifrån och
anklagades för hyckleri för hur de olika fallen hanterades i spalterna. Händelser staplades på varandra.
Det blev en fråga hur företaget genom åren hanterat
sexism och sexuella trakasserier. Samtidigt som det
rådde en osäkerhet om vem som tog besluten på tidningen. S enare samma höst sjukskrev sig publisher
Sofia Olsson Olsén.
Under denna för Aftonbladet mycket turbulenta tid
namngav tidningen ofta, i 7 av 10 fall som det skrevs
om under perioden (samma 7 som Expressen). Men
Aftonbladets namnpubliceringar kom alltid efter eller
tidigast samma dag som andra medier namngett. Här
kan tilläggas att Aftonbladets uppmärksammade och
hårt kritiserade publicering om teaterchefen Benny
Fredriksson, som ledde till att tidningen senare fälldes
för att grovt ha åsidosatt god pressetik, publicerades
i december och därför inte ryms i Mediernas genomgång. (Se Torbjörn von Kroghs kapitel i denna skrift
för en grundlig genomgång av denna publicering.)
Ur Mediernas material från hösten 2017 går även
att utläsa ett generellt mönster. Under oktober m
 ånad
syns en relativt stor spridning i hur olika medier han-
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terade fall där allvarliga anklagelser riktades mot enskilda. Det kunde dröja dagar m
 ellan att den första
tidningen (läs Expressen) namngav till att andra
redaktioner tog samma beslut. För den SVT-programledare som omskrevs under perioden går det nästan
två hela veckor från att kvällstidningarna namngav till
att SVT, TV4 och SvD gjorde detsamma. I november
däremot hanterades fallen på bred front identiskt av de
stora medierna. Två politiker namngavs samma dag av
samtliga stora nyhetsredaktioner (Expressen, Aftonbladet, DN, SvD, Ekot, SVT och TV4). En tredje poli
tiker namngavs inom loppet av två dagar av samtliga
medier, utom TV4 som avstod.
Att de stora medierna agerade så pass lika u
 nder
november kan ha flera tänkbara förklaringar. En starkt
bidragande faktor är sannolikt att fokus hade flyttats
från mediepersonligheter till politiker, alltså förtroende
valda som ju är typexemplet på vilka som måste kunna
tåla den tuffaste granskningen. I ett läge då flera medieprofiler nyligen namngetts fanns knappast utrymme att
komma till en annan slutsats för folkvalda. Det ligger
även nära till hands att tänka att en ny standard vid det
laget hade satt sig i branschen. Uthängningar i s ociala
medier och trycket på de traditionella m
 edierna när
metoo drog igång i oktober var något helt nytt. Men en
dryg månad senare var de första omvälvande metoo-
fallen ”avklarade” och medierna hade kollektivt landat
i ett förhållningssätt. Konsensus rådde bland u
 tgivarna
om att det inom ramen för metoo ändå var rätt och
rimligt att skriva om enskilda personer, gamla före
havanden, anklagelser och personlighetsdrag – oavsett
om personerna var dömda eller inte.
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Om sociala medier startade metoo och traditionella
medier hakade på så kan man vidare, när vi nu tittar i
backspegeln, konstatera att de traditionella m
 edierna
successivt intog en allt mer drivande roll i att själva
vilja dra fram och avslöja ”egna” nya fall.
”Alla vet ju redan vem det är”

I utgivarnas många försök att motivera den stora
mängden namnpubliceringar märktes under hösten
2017 helt nya argument. Inom pressetiken har det alltid funnits en oskriven regel som brukar benämnas
som en närhetsprincip. Principen appliceras vanligen
när rapportering handlar om händelser utomlands,
långt bort. Att svenska medier namngav Hollywood-
producenten Harvey Weinstein har till exempel inte
betraktats som vare sig kontroversiellt eller konstigt,
då publiceringarna här inte ansetts tillföra någon
ytterligare publicitetsskada. Ju längre bort från en
händelse vi befinner oss, desto mer minskar helt enkelt den etiska känsligheten i att publicera uppgifter.
Svenska medier har inte tidigare använt motsvarande
princip för händelser i Sverige. För händelser nära har
en oskriven regel istället varit att varje utgivare måste
motivera varje beslut utifrån att man har ett eget ansvar. Men hösten 2017 sattes detta i gungning i Sverige.
Utgivare gav nu uttryck för uppfattningen att namngivningsbesluten också för kända svenska personer
spelade liten roll, eftersom ”alla redan visste”.
När Expressen namngav Fredrik Virtanen den 25
oktober, på löpsedel och i en artikel som publicerades
på sex helsidor, var tidningen inte först. W
 ebbtidningen
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Dagens PS hade namngett redan veckan innan, men då
sajten inte var ansluten till det pressetiska systemet
kom den publiceringen aldrig att prövas. Den ansvarige utgivarens argument återgavs dock i Expressen:
”(...) vi bedömde att vi inte skulle åsamka honom mer
skada eftersom hans namn redan röjts i hög grad”.
(Expressen, 2017, 25 oktober)
Samma argument kom även att användas av Afton
bladets ställföreträdande ansvariga utgivare Lena
Mellin, när hon motiverade att tidningen gick från att
anonymisera till att plötsligt namnge TV4-program
ledaren. ”Anledningen är inte att vi i grunden ä ndrat
uppfattning. Utan att praktiskt taget alla andra medie
hus inklusive TV4, den tv-kanal som visar hans program, publicerar både hans namn och bild. Den anonymitet [TV4-profilen] åtnjutit i Aftonbladet blir därför
verkningslös. Alla vet ändå vem det handlar om”, skrev
Mellin. (Mellin, 2017)
Även hos Ekot fanns ett liknande resonemang när
det gällde deras utstickande namnpublicering av
kulturprofilen: ”Tiotusentals personer i kultursfären
vet redan vem han är”, sade den dåvarande ansvarige
utgivaren Olle Zachrisson till Medievärlden. (Andén,
2017)
Jag kan själv minnas att resonemangen där
och då, i det kollektiva febriga undantagstillstånd
medierna befann sig i, inte kändes helt ologiska. När
vi på M
 edierna tog ställning till att namnge TV4programledaren var vi sist på bollen. Och jag minns
att argumentet – alla vet ändå vem det är – var uppe
i diskussionen även hos oss (även om det var andra
omständigheter som var avgörande för vår utgivares
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beslut om att namnge) (Rosenvinge & Glans, 2017).
Efter att programledarens namn redan toppat nyhets
sändningar i TV, nämnts i Ekot och funnits på löpsedlar över hela landet ställde jag uppriktigt nyfiket
frågan till Allmänhetens pressombudsman Ola Sigvardsson i en intervju: När t ex vi på Medierna i det
läget ska bedöma en publicitetsskada vid en namn
publicering, gör det då till eller från för personen var
vi landar? PO stod fast: varje utgivare måste fortsatt
ta ansvar för sitt b
 eslut, sade han. ”Man kan inte
skylla på hundra bloggare på nätet, utan man står
ensam ansvarig”. (Rosenvinge, 2017)
Men debatten om namnpubliceringarnas praktiska
betydelse var intensiv under oktober och en tanke som
framfördes på flera håll var att traditionella mediers
pressetiska beslut om att avstå eller avvakta namn
publiceringar visserligen fortfarande var viktiga, men i
praktiken mest symboliska.
Men stämde detta? Visste alla verkligen redan allt?
Svaret är nej. Det skulle snart visa sig att flera traditionella medier gravt underskatt sin egen kraft och
betydelse.
I november 2017 uppdrog Resumé åt undersök
ningsföretaget Novus att via sin Sverigepanel (som
bygger på ett riksrepresentativt urval) fråga allmänheten om var den först fick reda på anklagelserna mot
TV4-programledaren respektive Fredrik Virtanen.
(Thambert, 2017) Resultatet stämmer till eftertanke. Av dem som kände till anklagelserna i november
hade majoriteten först fått reda på dem via traditionella m
 edier. Intressant är också att trots att Expressen i båda fallen namngav först, så var det Aftonbladet
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som flest personer uppgav när de fick svara specifikt
på var de först läst om anklagelserna. Aftonbladet,
vars ställföreträdande utgivare alltså ansåg att tidningens namnpublicering av TV4-programledaren var
”verkningslös”.
Flera av personerna som hängdes ut av traditio
nella medier hösten 2017 har i efterhand vittnat om
de långtgående konsekvenserna av att med namn
och bild utmålas som klandervärda på löpsedlar över
hela landet. Hur tillvaron rasade samman till följd
av de traditionella mediernas agerande. Både Fredrik
Virtanen och TV4-programledaren har, i bok (Virtanen, 2019) respektive intervju (Naess, 2019), även vittnat om hur den egna arbetsplatsen ändrade inställning
till anklagelserna vid tidpunkten när medierapporteringen drog igång. Att inlägg med anklagelser på nätet
ansågs hanterbara, men efter löpsedlar och artiklar
blev samma anklagelser grund för brutna kontrakt
och avsked. ”Jag ser inga framtidsmöjligheter”, sade
Fredrik Virtanen på scen i Almedalen ett år senare.
(Lundin, 2018)
SVT-programledaren berättade i Medierna, drygt
tre månader efter att hans namn först publicerades av
de båda kvällstidningarna, om hur hans bokningsförfrågningar med detsamma gick från överflöd till noll.
En inövad julshow fick ställas in och till och med extraknäcket som spinninginstruktör på ett gym försvann:
”Att allt det man byggt upp under så lång tid bara
rycks bort. Sedan den fredagen är det noll”, berättade
mannen i Medierna. (Cedersjö, 2018) Här kan tilläggas att programledaren aldrig ens delgavs misstanke
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om något brott. Förundersökningen som inleddes efter
en polisanmälan lades ner.
När det gäller TV4-programledaren vet vi idag att
han har friats från brottsmisstanke i två rättsliga instanser. Men under en månad hösten 2017 tog han
plats på hela 19 av Expressens förstasidor. Och för den
som söker på långköraren Äntligen hemma hos TV4
Play är det fortfarande andra programförslag som
dyker upp. I oktober 2017 blev TV4:s krisbeslut inte
bara att sparka programledaren utan även rensa bort
honom från arkivet. (Rosenvinge, 2018)
När besluten framstår som obegripliga

Under hela den här perioden fick vi på Medierna
många mejl från lyssnare som ställde sig frågande till
redaktionernas spretiga namnpubliceringsbeslut. Och
det var sannerligen inte lätt att hänga med. I fallet med
den s k kulturprofilen var det alltså endast S veriges
Radios Ekot som namngav hösten 2017. D
 agens
Nyheter, som hade det prisbelönta avslöjandet, namngav inte (men fick viss kritik för att med andra uppgifter
indirekt ha pekat ut mannen). Ekot fortsatte att namnge fram till rättegången i tingsrätten ett år senare. Där
blev det fällande dom, men då anonymiserade Ekot
plötsligt mannen och pixlade bilderna. Utåt motiverades detta med att rättegången var ”en ny publicistisk situation”, men i ett internt dokument som vi på
Medierna tog del av hänvisades till att Sveriges Radio
nyss fällts i Granskningsnämnden för hanteringen av
TV4-programledaren. SVT namngav kulturprofilen
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våren 2018, när Nobelpriset i litteratur ställdes in, men
anonymiserade liksom Ekot under rättegången och
när domen föll. SVT:s motivering handlade om att det
inte längre rådde ett ”oavvisligt allmänintresse”. Göte
borgs-Posten gjorde tvärtom – anonymiserade hela
vägen fram till fällande dom. Då började GP att namnge. Dagens Nyheter valde samma linje. (Westin, 2018)
Fallet är lika rörigt som intressant. Samma press
etiska regelverk i botten, men fyra tunga redaktioner
som hanterade samma fall på vitt skilda sätt. Ett posi
tivt sätt att se på utfallet är att vi har en mångfald av
medier och självständiga utgivare som fattar egna beslut utan att snegla på konkurrenten. Ett annat, mer
kritiskt, sätt att se på saken är att våra p
 ressetiska
principer framstår som svaga och att systemet är god
tyckligt när det tillämpas. ”Det finns inget facit”, brukar utgivare ofta säga. Men när traditionella medier
vill framhålla sin särställning och seriositet i relation
till till exempel sociala medier, nätforum och slask
sajter hänvisas ofta till just det gemensamma pressetiska ramverket. Efter metoo kan man fråga sig hur
betryggande en sådan hänvisning egentligen är i allmänhetens ögon.
Att utgivare lyckas förklara och göra sina etiska
ställningstaganden begripliga för den breda publiken
är naturligtvis viktigt för att bibehålla förtroendet för
medier i allmänhet och för det pressetiska s ystemet i
synnerhet. Men frågan är hur väl man lyckades h
 östen
2017. Vid sidan av de svajiga fram-och-tillbaka-besluten
om kulturprofilen minns jag personligen exempelvis
när vi på Medierna i en intervju resultatlöst om och
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om igen frågade Expressens dåvarande utgivare Thomas Mattsson om beslutet att, utan några nya presenterade belägg, namnpublicera Fredrik V
 irtanen: ”Jag
skulle aldrig kommentera ett publiceringsunderlag”,
var så långt vi kom i intervjun.
I december 2017 lyfte vi den större frågan i Medierna – riskerar namnpubliceringsröran att skada förtroendet för pressetiken? Juridikprofessor Mårten
Schultz sågade de många kolumner där utgivarna försökt begripliggöra sina etiska beslut: ”Dom är ju ofta
inte övertygande alls”. Och Schultz framförde en farhåga att utgivare, i en tid då medier redan får mycket
kritik, sprider intrycket att man inte är pressetiskt helt
rotad. (Kulneff, 2017)
Tio dagar senare formulerade P
 ressombudsmannen
Ola Sigvardsson sin slutsats på DN Debatt. ”Den
senaste tidens namnpubliceringar framstår i allmän
hetens ögon som slumpmässiga, vilket har skadat förtroendet för pressetiken. Mediehusen behöver nu skärpa
sin förmåga att förklara sina beslut för läsare, lyssnare
och tittare. Och visa att namngivning inte är ett lotteri,
utan bygger på genomtänkta resonemang”, löd debattartikelns sammanfattande ingress. (Sigvarsson, 2017)
Lärdomarna

Få utgivare och redaktioner, mig veterligen är Nyheter24 den enda, har i efterhand sagt sig ångra namngivningsbeslut under metoo och bett de drabbade
om ursäkt. Men facit för medierna blev ett tungt fall.
Samtliga stora redaktioner har fällts i Gransknings-
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nämnden eller av Pressens opinionsnämnd för att ha
åsamkat enskilda individer oförsvarlig skada. Ibland
för att personens ställning inte motiverade en uthängning, men i flera fall också för att beläggen var
för svaga. Metoo ledde kort sagt fram till flera fall av
pressetiskt haveri.
En fråga som naturligt infinner sig är varför fler inte
såg detta där och då? Varför debatten inte var mer kritisk, mer högljudd? Att metoo var något helt nytt, att
journalister sveptes med och blev aktivister är förklaringar som hörts i efterdebatten. Metoo var för många
en viktig rörelse, men värdet i att sätta ljus på nedtystade övergrepp, trakasserier och unkna strukturer
fick medier att tappa kursen. Men inget är lättare än
att vara klok i efterhand. Faktum är att inte ens Allmänhetens pressombudsman i stundens hetta uttalade
sig säkert om att det vi bevittnade handlade om rejäla
övertramp. ”Det har förekommit vissa publiceringar
som kanske varit tveksamma och andra som kanske
har haft grund för sig”, var Ola Sigvardssons svar när
vi på Medierna tidigt i december 2017 frågade hur
medierna skött sig. (Kulneff, 2017)
Fällningarna kom senare. I takt med att fallen avgjorts kan man konstatera att medier i vissa fall återgått till anonyma benämningar på personer som namngavs. Tydligast i fallet med TV4-programledaren, eller
TV4-profilen som han ibland också kallats. Här kan
man diskutera hur rimligt det var att i etikens namn
publicera anonymiserade artiklar när frikännandena
kom, efter att namn och bild förekommit ihop med
anklagelserna under så lång tid. Förtar det inte den
upprättelse domsluten annars kunnat medföra?
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En personlig reflektion och lärdom är i alla fall hur
okomplicerat det kändes att ett år senare, när vi på
Medierna gjorde ett uppföljande program om m
 etoo,
inte längre namnge. Det som hösten 2017 kändes
omöjligt att rapportera om utan namnet, gick i själva
verket utmärkt att berätta om i anonymiserad form.
Jag kan för egen del tycka att det nog till och med blev
bättre, rent journalistiskt. Mer fokus på strukturerna,
besluten och den stora bilden.
När den här texten skrivs har den framstående publi
cisten och chefredaktören Hans Schöier alldeles nyligen gått ur tiden. I ett minnesord (Axberger m.fl., 2020)
som publicerats i flera medier påminns vi om ett klassiskt citat som Schöier myntande utifrån sina erfarenheter av att fatta etiskt avvägda utgivarbeslut. En fråga
som följs av en uppmaning: ”Är det sant? Tänk på att
du hanterar människor!”
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Metoo och hanteringen av mediernas ansvar:

Norge har det verktyg
Sverige saknar
Torbjörn von Krogh*

Två länder. Två publiceringar. Två övertramp. Och två
olika sätt att diskutera ansvar för att dra lärdomar av
vad som hänt.
Inspirationen från #metoo i USA nådde Norge och
Sverige i mitten av oktober 2017. Uppdämd ilska över
orättvisor och trakasserier fick nytt syre som kanaliserades inom sociala medier och ledde till branschvisa
upprop om erfarenheter och övergrepp. Strukturella
missförhållanden frilades. Dessa upprop publicerades
främst i morgontidningar i båda länderna.
Inspirationen ledde också till medieetiska övertramp med personfokus, många fler i Sverige än i
Norge. De mest uppmärksammade felstegen gjordes
av kvällstidningar, Aftonbladet i Sverige och Verdens
Gang i Norge.
Detta kapitel studerar Aftonbladets skildring av
teatermannen Benny Fredrikssons ledarstil, publice
* Torbjörn von Krogh är medieforskare, knuten till DEMICOM vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Föreståndare för Institutet för mediestudier
2009–2014. Redaktör för Mediehistorisk årsbok 2017–2020.
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ringar som fälldes av svenska Pressens Opinionsnämnd, PON, och VG:s beskrivning av politikern
Trond Giskes korta dans med en ung kvinna som
fälldes av norska motsvarigheten Pressens Faglige

Utvalg, PFU. Och jämför sedan vilket ansvar som har
diskuterats och utkrävts i de båda länderna.
Publiceringarna i korthet
Sverige

Tisdagen 5 december 2017 publicerade aftonbladet.
se en artikel med rubriken ”Teater-vd:ns hårda ledarstil har skapat tystnadskultur”. På ledarsidan skrev en
ledarskribent en kolumn med rubriken ”Teaterchef

hotar och sprider rädsla”. Och på kultursidan kommenterade kulturchefen Åsa Linderborg under rubriken
”Han har styrt verksamheten med skräck och fruktan”. I
papperstidningen dagen efter trycktes i stort sett samma
artiklar. Huvudartikeln bar nu rubriken ”Han förgör
människor” och kulturkolumnen rubricerades ”Politikerna blundade för Fredrikssons skräckvälde”. På löpsedeln stod ”TEATERCHEF PRESSADE skådespelare
TILL ABORT FÖR EN ROLL. Anställda målar upp ett
skräckvälde av vd:n för kulturhuset. ’Alla är rädda för
honom’”. Några uppföljande artiklar hann publiceras
innan Benny Fredriksson aviserade sin avgång som vd
för Kulturhuset Stadsteatern torsdagen 7 december.
Tre och en halv månad senare tog Benny F
 redriksson
sitt liv. Hans änka Anne Sofie von Otter meddelade
att Benny Fredriksson blivit djupt deprimerad till
följd av anklagelserna mot honom. Familjen a nmälde
Aftonbladet och Dagens Nyheter, som återgivit Afton
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bladets uppgifter i en artikel, till Allmänhetens Press
ombudsman, PO. Efter skriftväxlingar mellan familjen och Aftonbladet via PO föreslog PO i december att
tidningen skulle klandras av PON. Den 11 mars 2019
behandlade Pressens Opinionsnämnd, PON, familjens
anmälan och klandrade Aftonbladet för att ha grovt
brutit mot god publicistisk sed. Dagens Nyheter klandrades inte.
Lena Mellin, som var tillförordnad ansvarig ut
givare när artiklarna om Benny Fredriksson publi
cerades, arbetar kvar på Aftonbladet som ställföreträdande ansvarig utgivare. Även reportern arbetar kvar.
Åsa Linderborg är senior reporter efter att ha slutat
som kulturchef. Lena K Samuelsson är vd och utgivare
efter Sofia Olsson Olsén som slutat. Som ny publisher
har hon medgivit brister i rapporteringen om Benny
Fredriksson och infört nya arbetsrutiner, men inte
skingrat kvarstående oklarheter kring artiklarna.
Aftonbladet har avpublicerat artiklarna från nätet
under våren 2020 på begäran av familjen. Dessför
innan var de försedda med upplysningar om fällningen
i PON.
Norge

Den 21 februari 2019 på kvällen publicerade VG på
nätet en text med rubriken ”Tillitsvalgt sendte ny
bekymringsmelding om Trond Giske”. I den meddelades att politikern Trond Giske, tidigare vice ordfö
rande i Arbeiderpartiet, hade varit föremål för en så
kallad bekymringsmelding till Arbeiderpartiets ledning. Denna anmälan gällde eventuella sexuella tra-
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kasserier i samband med en dans en natt på Bar Vulkan
i Oslo. Dansen var förevigad på ett sex sekunder långt
videoklipp som spreds i sociala medier. Sprängkraften i
nyheten låg i att Trond Giske lämnat sin höga ställning
inom Arbeiderpartiet till följd av flera anmälningar
mot honom inom partiet metoohösten 2017. VG följde
upp med en intervju med den unga kvinnan som enligt
VG avbröt dansen för ”att det blev lite mycket”.
Kvinnan protesterade i andra medier mot VG:s beskrivning och anmälde så småningom tidningen till
Pressens Faglige Utvalg, PFU, för att ha försökt p
 ressa
henne till uttalanden hon inte stod för. VG offentliggjorde en detaljerad intern utredning av vad som hänt
och erkände att tidningen inte följt de pressetiska
reglerna. Reportern avstängdes från arbete under sex
månader med lön. PFU fällde så småningom tidningen
på fem paragrafer i Norges pressetiska riktlinjer, Vær
Varsom-plakaten.
VG bad om ursäkt och betalade ett skadestånd till
kvinnan. Ansvarige redaktören Gard Steiro arbetar
kvar som publisher. Reportern har slutat på tidningen.
Artikeln ligger kvar på nätet men är korrigerad, försedd med ursäkt, kommentarer från VG och besked
om PFU:s klander. Trond Giske anmälde inte VG:s
artikel till PFU, men applåderade att Sofie gjorde det
och därmed bekräftade den kritik han själv framfört
mot VG. Efter utslaget i PFU har VG och Aftenposten
i efterhand korrigerat vardera tre artiklar om Trond
Giske och TV2 tio artiklar (Silvola, 2019).

Metoo och hanteringen av mediernas ansvar | 35

Kaos på Aftonbladet, hösten 2017

Situationen på Aftonbladet blev ansträngd, mycket ansträngd, under metoo-hösten 2017. Gamla anklagelser
mot profilerade medarbetare fick nytt liv på nätet och
publicerades med namns nämnande i Expressen. Åsa
Linderborg anklagade Expressen för att inta ”ledar
positionen i skampålejournalistiken” efter uthängningen av Fredrik Virtanen (Linderborg, 2017). Några
kvinnliga medarbetare, däribland Åsa Linderborg,
fick i uppdrag att sammanställa en ny version av Doku
mentet från 1978, där kvinnor skildrat den tidens
spritkultur och tafsande män på Aftonbladet. Men
när Dokumentet 2.0 var insamlat och klart förbjöds
dess publicering av Sofia Olsson Olsén, som året innan
efterträtt Jan Helin som publisher.
En kvinnlig sportjournalist talade ut i Resumé om
mobbning på Aftonbladet. Fredrik Virtanen sparkades
från ledarsidan och Staffan Heimersson från tidningen
efter att ha jämfört metoo-kampanjen med Stalins utrensningar. Aftonbladetkolumnisten Jan Guillou rasade
mot Sofia Olsson Olsén i sin spalt och Dagens Nyheter
publicerade upprörda anonyma röster inifrån Afton
bladets redaktion.
Söndagen 3 december publicerade Expressen en lång
så kallad kärleksförklaring till Aftonbladet där chef
redaktören Thomas Mattsson namngav ytterligare en
kolumnist på tidningen och spekulerade om tänkbara
efterträdare till Sofia Olsson Olsén som publisher.
Åsa Linderborg förmedlade i en kolumn dagen därpå sitt intryck att texten randats ”under ett barhäng
med grabbarna” och motiverades av en ”hämnings
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lös aggressivitet i jakt på marknadsandelar”. Måndag
eftermiddag den 4 december fick redaktionen veta att
Sofia Olsson Olsén sjukskrivit sig till följd av en akut
stressreaktion. Den 5 december övergick Lena Mellin från att vara ställföreträdande till tillförordnad
ansvarig utgivare. Åsa Linderborg beskrev situationen
i Medierna 9 december som att uppleva ”en tågkrasch
i realtid”.
Aftonbladet kom på efterkälken i tabloidernas
löpsedelsjakt under metoo (se Therese Rosenvinges
kapitel). Detta hade professionella och marknads
mässiga konsekvenser, men även ideologiska. Kritik
framfördes inifrån delar av metoo-kampanjen om att
pressen var en bromskloss i utvecklingen och opinionstrycket från de sociala medierna var hårt.
Sådan var situationen när de anonyma berättelserna
om Benny Fredrikssons påstådda ledarstil samlades in
och efter en vecka publicerades. Åsa Linderborg hade
kontaktats av personer med anknytning till Stads
teatern i Stockholm som styrkta av metoo anonymt
ville få ut hård kritik av Benny Fredrikssons ledarskap
(Linderborg, 25 mars 2018). Hon talade med några av
dem och lämnade måndagen 27 november b
 erättelserna
vidare till tidningens nyhetsredaktion, projektet var för
stort för kulturredaktionen ansåg hon.
Måndagen 4 december, på kvällen samma dag som
Sofia Olsson Olsén sjukskrev sig, mejlades en rad frågor till Benny Fredriksson. Dagen därpå, d
 agen när
Lena Mellin blev tillförordnad utgivare, publicerade
tidningen på nätet ett större antal anonyma berättelser,
på något sätt knutna till ett metoo-inspirerat upprop mot Benny Fredriksson. En person framträdde
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med namn, Simon Flinkas, presenterad som tidigare
vd-sekreterare. Reportern skrev inledningsvis att tidningen ”tagit del av närmare 40 berättelser om Benny
Fredrikssons ledarstil, från tidigare och nuvarande
personal” och att ”alla vittnar om en utbredd tystnadskultur”. Ingressen fortsatte: ”Personalen liknar
honom vid en oberäknelig diktator som pressat fram
en abort, sextrakasserat personal och upprepade
gånger låtit manliga skådespelare begå övergrepp utan
åtgärd.” Den nuvarande vd-sekreterare intervjuades
inte, inte heller fackklubbens ordförande eller andra
personer med insyn verksamheten. Benny Fredriksson
fann de anonyma anklagelserna omöjliga att b
 esvara
på kort tid och hänvisade till Kulturhuset Stadsteaterns
ägarbolag.
Artikeln citerades i andra medier som också publi
cerade fler kritiska röster om Benny Fredriksson och
situationen på Stadsteatern. En utredning tillsattes av
ägaren, Stockholms stad. Motbilder av Benny Fred
riksson gavs på Facebook av anställda på Stadsteatern
och i Studio Ett i P1 6 december fick Åsa Linderborg
mothugg av dramatikern och regissören Margareta
Garpe som inte tyckte att bilden av Benny Fredriksson
stämde och undrade hur man försvarar sig mot anonyma anklagelser.
Radioprogrammet Medierna i P1 hade denna vecka
sitt fokus på Expressens så kallade kärleksförklaring
samt effekterna av Sofia Olsson Olséns sjukskrivning
och granskade inte artiklarna om Benny Fredriksson.
Kritiska inlägg om metoo-journalistiken publicerades
efter några veckor, bland annat av Publicistklubbens
ordförande Anna Hedenmo som i Expressen 15 januari
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lyfte fram att en ”rädsla att granska ’det goda’” hade
satt kriterier om sant och relevant ur spel, ”kvinnors utsagor blev till självklara sanningar”.
Självrannsakan på Aftonbladet, våren 2018

Beskedet att Benny Fredriksson tagit sitt liv 17 mars
2018 skapade sorg och förstämning i kulturlivet och
i medierna. Sorgebudet kom från Sydney i Australien
dit Benny Fredriksson hade rest med sin maka Anne
Sofie von Otter på hennes turné för att komma bort
från Sverige. Medievinden fick en ny riktning. ”Teater
sverige sörjer Benny Fredriksson” var rubriken över ett
uppslag i DN. Röster som inte kom fram i december
fick nu stort utrymme.
I Aftonbladet skrev både Åsa Linderborg, 18 mars,
och nya publishern Lena K Samuelsson, 20 mars,
att nu var en tid för självrannsakan. Kunde Aftonbladet ha gjort något annorlunda i sin publicering?
Båda svarade nej, båda också med undantag för löp
sedeln som ”
borde formulerats på ett annat sätt”
(Åsa Linderborg), ”vi borde formulerat annorlunda”
(Lena K Samuelsson). Lena K Samuelsson efterlyste
en debatt inom mediebranschen om när en granskning
blir ett drev och om trycket från sociala medier. Hon
försvarade Aftonbladets artiklar med ord som ”en omfattande granskning”, ”gedigen och genomarbetad”
samt ”väl underbyggd och noggrant genomförd”.
Åsa Linderborg skrev ytterligare en text en vecka
senare, 25 mars. Den var mer personlig och berörde det
faktum att hon själv i sin kolumn den 5 december 2017
ändrat reporterns beskrivning att Benny Fredriksson
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”pressade” fram en abort till att han ”tvingade” fram
en abort. Åsa Linderborg berättade nu att hon länge
plågats av denna hårdragning och en månad tidigare
skrivit en självkritisk essä på temat till en norsk
metoo-antologi:
Hur till och med jag, som allt sedan Metoo bröt ut har försökt diskutera hur ”revolutionen” undergräver rättssäkerheten, pressetiken och i någon mening även feminismen,
tappade huvudet enligt den medielogik som då rådde. Att
jag blev min egen empiri.

Uttrycket om den egna empirin togs upp i Medierna 24
mars där Uppdrag Gransknings Nils Hanson kritiserade att Aftonbladet inte granskat och belagt varje enskild berättelse om Benny Fredriksson före publicering
och efterlyste en debatt om detta. F
 ormuleringen om
empirin upprepades även i de långa intervjuer som Åsa
Linderborg ställde upp i under veckorna som följde,
nättidskriften Kvartals fredagsintervju med Jörgen
Huitfeldt 30 mars och Söndagsintervjun i P1 med
Martin Wicklin 8 april. Lyssnaren fick uppleva uttryck
för hennes sorg och smärta, men hur själva självprövningen genomförts i det norska kapitlet framgick
inte. Däremot framgick att berättelsen om aborten nu
knappast borde ha ingått i materialet, den som hade
satts på löpsedeln tre och en halv månad tidigare.
I slutet av juni 2018 meddelade Pressens Opinionsnämnd att man beslutat klandra bland andra Afton
bladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska
Dagbladet för publiceringar om tre journalister/mediekändisar i samband med metoo, bland dem Fredrik
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Virtanen. Fällningarna gällde inte att tidningarna
hade skrivit om sexualbrott och sexuella trakasserier
utan om hur de hade gjort det, nämligen framfört allvarliga anklagelser med svaga belägg. E
 xpressens och
SvD:s chefredaktörer anmälde avvikande uppfattningar
men accepterade fällningarna som en del av självsaneringen. Någon genomgripande debatt uppstod inte.
När detta skrivs våren 2020 har 38 PO-anmälningar
med anknytning till metoo behandlats av PON. Av dem
har 24 fällts och 14 friats.
1 januari 2020 utvidgades den frivilliga pressetiska
självregleringen i Sverige till att gälla även etermedier
och benämningarna PO och PON ändrades till Allmänhetens Medieombudsman, MO, och Mediernas
Etiknämnd, ME. Huvudmannen för systemet, som
tidigare hette Pressens Samarbetsnämnd heter n
 umera
Medieetikens Förvaltningsorgan, Mefo. (Se vidare
Göran Svenssons kapitel.)
Norge hösten/vintern 2107–2018

Tillbaka till hösten 2017, nu i Norge. Här publice
rades liksom i Sverige åtskilliga branschupprop, med
morgontidningen Aftenposten i täten. Det förekom
publiceringar som gällde kollegor i konkurrerande
medier men namngivningen var betydligt mer återhållsam än i Sverige. Enligt norska medieforskare ”var
luften tjock av rädsla för en skampåle-mentalitet1” där
norska journalister betraktade ”sina svenska kollegors
bevakning av #metoo med skräck och tog starkt av1

Gapestokk-mentalitet på norska.
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stånd från hur namngivna kulturpersoner hängdes ut
och dömdes på förhand i offentligheten” (Sletteland &
Skare Orgeret, 2020, s. 10). Elin Floberghagen, med en
central position inom det norska medieetiska systemet, uppmanade till varsamhet med anonyma källor
och varnade för ”svenske tilstander” med medier som
skampåle (Fredø, 2017).
Den 13 december gick metoo-bevakningen in i en
ny fas när Dagens Næringsliv publicerade uppgifter
om att flera kvinnor lämnat in anmälningar till AP-
ledningen om sexuella trakasserier gällande Arbeiderpartiets vice ordförande Trond Giske (Skare Orgeret,
2019). Uppmärksamheten ledde till att fler medier försökte identifiera anmälare och vad de larmat om. Samtidigt ökade pressen mot Trond Giske, som sjukskrev
sig och sedan lämnade sina uppdrag i partiledningen i
januari 2018.
Visselblåsare larmade även om politiker från andra
partier. Några redaktioner ute i landet anmäldes till
klagonämnden Pressens Faglige Utvalg, PFU. Tre
metoo-publiceringar har klandrats för att inte ha fört
fram den utpekades synpunkter. Trond Giske gjorde
aldrig någon anmälan till PFU men hans hustru pub
licerade senare en redigerad dagbok om medietrycket
mot familjen (Njie, 2019).
Vid en paneldebatt 31 januari 2018 mellan Arbeider
partiets ledare Jonas Gahr Støre och redaktörer från
stora Oslo-redaktioner klagade Støre över den enorma
samlade mängden av inslag som kan bli helt övermäktig för en utsatt person. Det finns förstås ingen ”överredaktör” för hela pressen men finns det något sätt att
minska mängden, kanske bara skriva fyra i stället för
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tio artiklar per dag? Redaktören från Dagens Næringsliv hänvisade i debatten till Tønne-rapporten från 2003
och dess konkreta lärdomar. Tidningen hade till
exempel inte vinjetterat artiklarna med Giskes namn,
i stället användes ”Krisen i Arbeiderpartiet” för att
inte öka personfokuseringen. Fotografer låg inte i buskarna utanför hemmet för att ta bilder. Redaktionen
publicerade inga artiklar när man inte hade något som
förde s aken vidare. Tidningen försökte alltså låta bli
att sänka tröskeln för nyhetsvärderingen bara ”för
att hålla grytan kokande”. Referenser till Tønne är
återkommande i resonemangen på redaktionerna om
metoo och Giske (Sletteland & Skare Orgeret, 2020).
(Tønne-rapporten behandlas mera utförligt längre
fram i detta kapitel.)
Tønne-rapporten beställdes av Norsk Presseforbund,
NP, som är huvudman för klagonämnden Pressens
Faglige Utvalg, PFU. Presseforbundet har en helt a nnan
ställning i Norge än vad den svenska m
 otsvarigheten
Mediernas Förvaltningsorgan (tidigare Pressens sam
arbetsnämnd) har. Medan det svenska organet/nämnden
i det närmaste är osynligt – till förmån för PO – och till
exempel saknar egen hemsida på nätet så har NP en
formidabel närvaro i det norska medielandskapet. I
styrelsen sitter ledarna för de elva medieorganisationer
som utgör Medienorge: medieföretagen, redaktörerna2,
2

Norska redaktörer har en egen förening för att värna den redaktionella
integriteten gentemot ägarna, man har inte samma juridiska system som
i Sverige med ensamansvar för utgivaren. Både reporter och redaktör kan
dömas för förtal på redaktionell plats, vilket också spiller över i medie
etiken med en större betoning på personligt ansvar för den enskilde medarbetaren än i Sverige.
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journalisterna, public service, TV2, fackpressen, lokala
medier, Nent Group med flera.
Norsk Presseforbund har ett kansli på fem personer
som förbereder ärendena i PFU och ger förslag till beslut (ungefär som Medieombudsmannen gör i Sverige
men utan MO:s ställning i offentligheten). Synlig är
däremot NP:s generalsekreterare som leder kansliets
arbete och som har initiativrätt att väcka egna ärenden
i PFU. Dessutom sänds PFU:s överläggningar för det
mesta inför en webbkamera och kan följas av vem som
helst.
I Sverige hanterar MO/ME publiceringar som har
kränkt enskilda personer och prövar om publiceringarna varit försvarliga. Sedan 1 januari prövas även
ärenden från radio- och tv-företag. Ärenden som gäller
yrkesetik/arbetsmetoder och textreklam hanteras inte
av MO/ME i Sverige. I Norge prövar PFU i stort sett
allt som kan prövas: publiceringar, arbetsmetoder och
textreklam.
Man har ett mer detaljerat regelverk än i Sverige
och en databas där alla beslut är sökbara utifrån var
och en av de drygt 40 paragraferna. Två jurister vid en
privat advokatfirma har sammanställt 274 sidor med
kommentarer till dessa paragrafer (Helle & Strømme,
2016). Jurister är inte, som i Sverige, välkomna som
ordföranden för klagonämnden. Norrmännen fruktar att det skulle kunna leda till en jurifiering av verksamheten och värnar en situationsstyrd bedömning av
ärendena. Även i Sverige är det omständigheterna i det
enskilda fallet som gäller, här skedde en markering mot
rättslig praxisbildning när publicister ersatte jurister
som PO för snart 30 år sedan (von Krogh, 2019).
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Aftonbladet PO-anmäls och försvarar sig, 2018

Benny Fredrikssons familj anmälde i mitten av maj
2018 Aftonbladet och Dagens Nyheter till PO. DN
ifrågasatte de efterlevandes rätt att få sin anmälan
prövad, en anmälan borde istället ha gjorts av B
 enny
Fredriksson medan han var i livet, och dessutom
gjordes anmälan efter den stipulerade tremånaders
periodens utgång. PO hade dock möjlighet att bortse
från tremånadersgränsen om det finns särskilda skäl
och utnyttjade denna möjlighet. Aftonbladet ifrågasatte inte familjens rätt att anmäla.
Under perioden juni – september pågick en skriftväxling mellan anmälarnas ombud advokaterna
Hanna Larsson och Sture Larsson och A
 ftonbladets
ställföreträdande utgivare Lena Mellin via PO:s
kansli. Anmälarna framförde kritik som Aftonbladet
bemötte, kommenterade eller lämnade obesvarad.
Anmälarna kommenterade tidningens svar som sedan
i sin tur besvarades av Aftonbladet. Den 13 december
2018 var PO Ola Sigvardssons förslag till beslut klart
och sändes till Pressens Opinionsnämnd för avgö
rande. R
 ekommendationen löd:
Genom allvarliga anklagelser med otydliga belägg och
svepande nedsättande beskrivningar har Aftonbladet tillfogat Benny Fredriksson en oförsvarlig publicitetsskada.
(…)
För detta bör Aftonbladet klandras.
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Parterna fick i vanlig ordning tillfälle att kommentera
PO:s förslag till beslut till PON. Aftonbladet utnyttjade möjligheten med en skrivelse daterad 11 januari
2019. Opinionsnämndens beslut kom två månader
senare, 11 mars. Slutklämmen löd:
Pressens Opinionsnämnd delar således PO:s bedömning att
Aftonbladet har tillfogat Benny Fredriksson en oförsvarlig
publicitetsskada. Det är fråga om ett allvarligt pressetiskt
övertramp som dessutom förstärks av att publiceringen har
skett på bred front och omfattar inte bara nyhetsdelen utan
även ledar- och kultursidorna.
Sammanfattningsvis innebär detta att Aftonbladet har
grovt brutit mot god publicistisk sed.

Skriftväxlingen3 ger en möjlighet att studera Afton
bladets inställning till kritiken mot rapporteringen
generellt och i dess enskildheter, men det bör påpekas att inlagorna är försvarsskrifter som troligen
inte stimulerar en öppen och prövande hållning från
tidningens sida.
Anmälarna återgav inledningsvis ett antal negativa
uppgifter i Aftonbladet om Benny Fredriksson – om
handlingar han skulle ha utfört och om egenskaper han
påståtts besitta. Anklagelser som enligt anmälarna inte
hade kontrollerats av tidningen före publicering och inte
heller hade kommenterats av andra personer med god
3

Jag vände mig i slutet av 2019 till PO och bad att få ta del av hela skriftväxlingen mellan parterna (en fyllig sammanfattning av argumenten
ingår alltid i PO:s rekommendation till PON). PO svarade att det är
anmälaren som kan ge en sådan åtkomst, inte PO. Jag kontaktade då
anmälarens ombud som så småningom förmedlade ett tillstånd.

46 | Torbjörn von Krogh

insyn i Stadsteaterns verksamhet. Som stöd för kritiken anfördes bland annat att anmälarnas ombud hade
kontaktat 13 skådespelare och annan personal på Stads
teatern. Enbart en av dessa, skådespelaren Leif Andrée,
hade blivit kontaktad av Aftonbladet med frågor om
Benny Fredriksson före publicering. Leif Andrée hade
svarat att han gärna berättade positiva saker om teatern och Benny Fredriksson, varpå han sedan inte blivit kontaktad av tidningen för intervju. En person, som
varit teatersekreterare under 1,5 år tretton år tidigare,
gav en starkt negativ bild av teaterchefen i Aftonbladet,
men de som innehaft tjänsten därefter hade inte kontaktats av tidningen inför publiceringen enligt ombudets
undersökning.
Anklagelser, som samlats in i form av ett upprop med syfte att få bort Benny Fredriksson från sin
tjänst, föreföll ha accepterats rakt av i stället för att
kontrolleras extra noga hävdade anmälarna. Tvärtom
hade r edaktionen själv förstärkt en påstådd händelse
genom att välja hårdare ord än ursprunget; att ge råd
om en abort (ett påstått råd som bestreds av anmä
larna med stöd av en namngiven produktionsledare )
förvandlades till att tvinga en skådespelare till abort.
Aftonbladet hade dessutom enligt anmälarna
inte gett Benny Fredriksson någon reell möjlighet att
sätta sig in i och bemöta påståendena. Ett mejl med
de anklagelser som kom att publiceras skickades från
Aftonbladet till Stadsteaterns presstjänst kl 20:42
måndagen 4 december. Benny Fredriksson ombads
att svara senast kl 14 nästa dag eftersom texten skulle
publiceras denna dag, tisdagen 5 december. Ytterligare
frågor från Aftonbladet skickades tisdag morgon, kl
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6:45. Den korta svarstiden gjorde att Benny Fredriksson i stället hänvisade till Stockholms Stadshus AB.
Aftonbladet bekräftade i sitt svar till PO att Benny
Fredriksson fått specifika frågor på kvällen 4 december
med begäran om svar kl 14 dagen därpå. Men tillade
att om Benny Fredriksson bara frågat så hade han fått
mer tid på sig:
Att sätta upp en deadline för svar är en journalistisk
arbetsmetod för att snabba på svaret. Hade Fredriksson
eller hans pressansvariga sagt att de inte hade tid att gå
igenom frågorna just då, och bett om förlängd svarstid
så hade önskemålet självfallet respekterats. Mer bråttom
än så var det inte. Men någon sådan begäran framfördes
inte. (Aftonbladets inlaga till PO, 28 juni 2018)

Aftonbladet avvisade anmälarnas kritik om att man
enbart publicerat negativa uppfattningar om Benny
Fredriksson. Som belägg anfördes att man speglat
en ”tveeggad bild” av honom, en ”dubbelnatur” som
även kunde berömma medarbetare och skapa en succé
teater. Vidare hade ingen av de ”inblandade skribenterna” ringt Leif Andrée, det kunde ha varit någon
utanför redaktionen som felaktigt uppgett att de
representerade Aftonbladet. Beträffande produktions
ledarens uppgifter om att Benny Fredriksson varken
rått, pressat eller tvingat en skådespelerska till abort
svarade Aftonbladet att tidningen inte intervjuat
honom. Och angående kritiken mot att publicera

anklagelser ur ett upprop mot Benny Fredriksson utan
att iaktta särskild försiktighet och ingående kontroll
av sanningshalten svarade Aftonbladet att man inte
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gjort någon hemlighet av uppropet i artikeln samt att
”alla publiceringar kräver särskild omsorg”.
En central kritik från anmälarna är att Aftonbladet
publicerat anklagelser mot Benny Fredriksson utan att
kontrollera deras sanningshalt. Ett konkret exempel
på bristfällig kontroll från Aftonbladets sida gällde
en skådespelerska som av Benny Fredriksson skulle
fått höra att ”på den här teatern skvallrar vi inte” när
en manlig skådespelare tagit stryptag på henne. Hon
hade aldrig talat med någon på Aftonbladet om detta,
däremot med Svenska Dagbladet i samband med ett
annat upprop, #tystnadtagning. Benny Fredriksson
hade varit stödjande, inte hotande, och alls inte sagt
åt henne att hålla tyst. Någon annan hade alltså rela
terat händelsen för Aftonbladet och gjort om den så att
Benny Fredriksson fick skurkrollen. Uppgiften publi
cerades också med Benny Fredriksson som skurk i en
kolumn på Aftonbladets ledarsida, men togs bort före
publicering från Aftonbladets huvudartikel efter att
skådespelerskan via ombud hade kontaktat tidningen.
Aftonbladet bekräftade att ”en uppgift som reportern tagit del av aldrig publicerades eftersom han fick
veta att den var felaktig”. Kolumnen på ledarsidan
byggde på en ofärdig version av huvudartikeln och
på grund av bristfällig intern kommunikation låg det
felaktiga påståendet kvar i ett halvår tills kolumnen
PO-anmäldes.
Aftonbladet hävdade att man haft ”ett gediget
underlag” för artiklarna. Man hade nämligen ”talat
med ett 40-tal personer i en gedigen research”. Men
det framgår varken av artiklarna eller av inlagorna
till PO på vilket sätt man skulle ha kontrollerat riktig
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heten i de närmare 40 berättelser som man tagit del
av. I huvudartikeln på nätet användes verbet ”säger”
fem gånger (förutom för den namngivne person som
var teatersekreterare på Stadsteatern för tretton år
sedan) och verbet ”skriver” åtta gånger, vilket tyder
på åtskilliga skriftliga och inte muntliga källor. Dock
används samma markör – ett talstreck/pratminus – för
alla utsagor, även de skriftliga.
I stället för att belägga att en journalistisk prövning av sanningshalten har utförts av redaktionen
underströk tidningen betydelsen av källornas upplevelser. ”Det Aftonbladet tagit del av är de enskilda
sagespersonernas upplevelser. Andra kan ha andra
uppfattningar om allvaret i situationen”. Eftersom
Benny Fredriksson ”… inte ville bli intervjuad alls har
vi alltså inte hans version av vad som inträffat” skrev
tidningen.
I anmälarnas sista inlaga till PO (innan PO formulerade sitt beslut) hänvisade man bland annat till ett
inlägg av Göran Rosenberg i P1 (God morgon, världen, 25 mars 2018) där han kritiserade den ensidiga
beskrivningen av Benny Fredriksson. Han befarade att
metoo-journalistiken, under påverkan från kampanjer
i sociala medier, kastat en av journalistikens viktigaste
principer överbord – källkritiken. I stället äger var
och en sin berättelse, utan krav på granskning. Anmälarna menade att ärendet således inte bara h
 andlade
om ”Benny Fredrikssons utan även journalistikens
anseende”.
Aftonbladet gick inte in på kritiken mot metoo-
journalistiken i sitt svar utan skrev kortfattat att
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Göran Rosenbergs artiklar publicerats efter Benny
Fredrikssons bortgång. ”Inte i samband med publiceringen [december 2017] då han uppenbarligen inte
hade några synpunkter.”
PO Ola Sigvardsson fann i sin genomgång av artiklarna att beläggen för de mycket allvarliga anklagel
serna var svaga. Det var omöjligt för en läsare att
bedöma trovärdigheten i anonyma vittnesmål utan
tidsangivelser, som publicerats ihop med ett målinriktat upprop och utan att någon källkontroll redovisats.
Det var till och med svårt att veta om tidningen talat
med källorna och kände till deras identiteter. Dess
utom tillkom bruket av svepande negativa karaktärs
omdömen som är svåra att bemöta och en i realiteten
väldigt snäv tidsfrist för att bemöta anklagelserna.
Varför hördes inte fackklubbens ordförande
på Stadsteatern?

Åsa Linderborg har betonat (Linderborg, 25 mars 2018)
att hon och andra försökt få personer som man visste
hade en mer positiv bild av Benny Fredriksson att uttala sig, anonymt om så önskades, men förgäves. En
självklar person att intervjua i ett arbetsmiljöärende är
normalt den lokala fackklubbens ordförande, särskilt
när ämnet är chefens behandling av personalen. Klubb
ordförande på Stadsteatern den 5 december 2017 var
skådespelaren Gerhard Hoberstorfer – som dock inte
blev kontaktad av Aftonbladet före publicering.
Hade tidningen gjort det hade den förmodligen fått
en nyanserad beskrivning av fackets förhållande till
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t eaterchefen/vd:n över tid. Det fick jag före jul förra året
när jag ställde frågor om hur samarbetsklimatet varit
till Hoberstorfer. Jag fick först svar direkt i t elefonen:
– Benny Fredriksson var tidigare svår att samarbeta
med, hela fackstyrelsen avgick 2010 i protest mot toppstyrningen. Men detta förändrades och sedan några år
var han konstruktivt inriktad på decentralisering och
demokratisering. Och någon sextrakasserare var han
absolut inte.
Kort tid efter min fråga fick jag även ta del av ett fjortonsidigt PM som Gerhard Hoberstorfer skrivit om tre
olika faser i Benny Fredrikssons ledarskap utifrån skiftande ekonomiska direktiv från ägarna; expansion,
förvaltning och omstrukturering. Dessa perspektiv
hade alltså Aftonbladet kunnat ta del av och breddat
sin framställning med – om man velat göra en allsidig
granskning.
Gerhard Hoberstorfer avgick som klubbordförande
i december 2017 efter att han på Facebook karakteriserat Aftonbladets artiklar om Benny Fredriksson som
karaktärsmord, vilket i sin tur hade upprört medlemmar i inom Teaterförbundet.
Orsaken till att en redaktion underlåter att höra
fackets erfarenheter är en konkret omständighet som
borde vara möjlig att värdera, särskilt om publice
ringen påstås utgöra en gedigen granskning. Facket
ska ju vara medlemmarnas företrädare och ledningens motpart. Jag har ställt frågor om detta till den
aktuelle reportern, reporterns arbetsledare, initiativtagaren Åsa Linderborg, Lena Mellin som var ansvarig
utgivare vid publiceringen och Lena K Samuelsson som
är utgivare i dag. Ingen har svarat på frågan. B
 risten i
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artikeln och bristen på öppenhet kring denna brist förstärker PO/PON:s kritik av publiceringen.
PON fäller och Aftonbladet svarar, 2019

11 mars 2019 fällde Pressens Opinionsnämnd Aftonbladets publiceringar om Benny Fredriksson. Enligt
nämnden var det legitimt att granska chefen för en
stor kulturinstitution men publiceringen av svepande
och kränkande beskrivningar brast i flera avseenden.
Aftonbladet hade inte ”gjort tillräckligt för att under
söka uppgifterna och tidningen har därmed inte haft
grund för att publicera så allvarliga anklagelser”.
Publicitetsskadan hade förstärkts av att publiceringen
skett ”på bred front och omfattat inte bara nyhetsdelen
utan även ledar- och kultursidorna” slog PON fast.
Lena K Samuelsson kommenterade fällningen
samma dag i en kolumn med rubriken ”Aftonbladet
har gjort fel”. Kolumnen trycktes dagen därpå i
papperstidningen med rubriken ”Kunde och borde
gjort annorlunda”. Lena K Samuelsson fann nu flera
saker som var bristfälliga jämfört med kolumnen efter
Benny Fredrikssons död ett år tidigare när hon efterlyste självrannsakan i branschen och på Aftonbladet.
Då var det enbart en löpsedel som kunde gjorts annorlunda, den nämns inte längre utan nu gällde det en felaktig berättelse i ledartexten, formuleringen ”tvingat”
fram en abort i en kulturartikel, bristande rutiner på
redaktionen samt avsaknad av mycket starka belägg
för en ”stark formulering”.
Lena K Samuelssons omprövning av publiceringarna
gick dock längre än till de nämnda enskildheterna:
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PON nämner också negativa påståenden om Benny
Fredrikssons karaktär samt avsaknad av rimlig möjlighet
till samtidigt bemötande som grund för sitt klander. Jag
och vi är ödmjuka inför den kritiken. Vi skulle haft bättre
rutiner, så att felaktiga uppgifter inte spreds. Vi borde
varit varsammare med språk och ordval. Fler kunde fått
komma till tals. Låt oss bara konstatera det.

Därefter berättade Lena K Samuelsson att hon vidtagit
åtgärder för att förbättra tidningens organisation.
Bland annat hade nya befattningar för kvalitet och
publicistiska frågor införts samt ”beslutsgångar kring
utgivarfrågor och etik” förtydligats. Slutklämmen i
kolumnen bestod av tre korta meningar: ”Nu har PON
sagt sitt. Aftonbladet har gjort fel. Vi slutar där.”
Hon intervjuades om fällningen på Publicistklubben samma kväll och sade bland annat att hon
hade fortsatt förtroende för Lena Mellin. Lena K
Samuelsson fick kritik för att inte ställa upp på fler
intervjuer men intervjuades av Malin Ekman i Svenska
Dagbladet några dagar senare. Malin Ekman frågade
om man kan kalla Aftonbladets artiklar en granskning
efter PO/PON:s påpekanden om sambandet med ett
upprop och att man inte lyssnat på avvikande röster.
Lena K Samuelsson svarade att hon inte ville diskutera
PON:s uttalande med risk att låta ifrågasättande. ”Jag
tycker det är rättmätig kritik mot oss” (Ekman, 2019).
På frågan om hon hade förtroende för Åsa Linderborg
svarade hon att Åsa Linderborg varit öppen och självkritisk och att en diskussion pågick.
Förläggaren Svante Weyler riktade i ett inlägg 4 april
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borg: ”Vad spelar fällningen i Pressens opinionsnämnd
för roll för dig? Hur fel får en kulturchef ha utan att det
kostar något?” Åsa Linderborg svarade i direkt anslutning till inlägget att hon brottats med det som hänt och
med sina egna formuleringar både före men framför
allt efter Benny Fredrikssons bortgång.
Så ja, fällningen i Pressens opinionsnämnd spelar stor roll
för mig. Aftonbladet gjorde fel, jag gjorde fel. Den som
tror att det som hänt inte kostat mig något känner både
mig och mitt skrivande mycket dåligt.

Sommaren 2019 meddelade Aftonbladet att Åsa Linder
borg skulle lämna posten som kulturchef vid årsskiftet
2019/2020 för att i stället fortsätta som senior reporter
på tidningen. I en intervju i Aftonbladet 11 juli sade hon
att velat sluta under flera år men övertalats att fortsätta.
Hon har varit tjänstledig sedan våren för att skriva en ny
bok som ska komma 2020. Publiceringarna om Benny
Fredriksson låg inte bakom beslutet, men upptog dag
ligen hennes tankar.
En dans på Bar Vulkan, Norge våren 2019

Den förre toppolitikern Trond Giske hade under det
gångna året arbetat för att göra politisk comeback,
första etappmålet var ett partidistrikt på norska västkusten. I februari 2019 var han nominerad till en plats
i distriktsstyrelsens arbetsutskott. Då utspelades det
som senare kallas ”dansevideon” eller Bar Vulkan-
saken. På lördagskvällen den 16 februari firade en ung
kvinna, Sofie, att hon fyllde 27 år. Hon arbetade som
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sekreterare på Oslo Universitetssjukhus och festade
med sina väninnor på Bar Vulkan. Sofie får syn på
en känd politiker, Trond Giske, i baren och drar med
honom ut på dansgolvet i en snabb svängom innan hon
går tillbaka till sitt bord. En väninna filmade dansen
med mobilen och skickade senare en sex sekunder lång
dansvideo till Sofie. Sofie sände videosnutten vidare
till några vänner men ville inte sprida den allmänt. En
av väninnorna var fackligt aktiv och visade videon för
en person i ledningen för facket på sjukhuset. Denne
var kritisk till Giske och tyckte sig se en upprepning
av tidigare förseelser; en berusad politiker som försöker tränga sig på en ung kvinna. Han skickade därför en så kallad bekymringsmelding till ledningen för
Arbeiderpartiet.
VG fick tips om anmälan och vädrade en nyhet. En
reporter lokaliserade Sofie och träffade henne för att
själv få titta på videon. Enligt en senare utredning ska
reportern ha sagt till Sofie att han tyckte dansen såg
obehaglig ut och ville ha en kommentar av henne. Hon
svarade att det inte alls varit obehagligt, om det var
någon som varit påflugen var det hon och någon kommentar ville hon inte ge. Reportern argumenterade för
att det skulle verka konstigt om hon inte uttalade sig
nu när videon spreds på nätet och föreslog en formulering. Sofie vidhöll att en sådan kommentar kunde uppfattas på fel sätt. Reportern kontaktade henne nästa
dag för att fortsätta förhandla fram en kommentar och
hävdade att de till slut var överens: ”Vi danset og hadde
det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen
min dro derfra.” Denna kommentar lade VG till i sin
första artikel om dansevideon.
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Sofie vände sig till NRK och berättade att hon
inte kände igen sig i VG:s beskrivning, vilket NRK
rapporterade. Men videon ledde ändå till att protes
terna mot Giske blev så stora att han drog tillbaka
sin kandidatur.
På VG hade flera mellanchefer varit frånvarande när
artikeln processades så chefredaktören Gard Steiro
blev direkt indragen i redigeringen. Han ringde bland
annat till Sofie efter NRK:s inslag och frågade upp
repade gånger om inte Giske uppträtt obehagligt,
vilket Sofie förnekade. Flera missar gjordes, bland
annat kontaktade redaktionen inte Sofies filmande
väninna för att höra hennes version.
Kritiken mot VG:s journalistik växte men det dröjde
en vecka innan VG beklagade det inträffade och en
månad innan man tog bort den felaktiga kommentaren.
Internt tillsattes en utredning där de chefer som varit
frånvarande på grund av semester och annat intervjuade
reportrar, redigerare, en mellanchef och chefredaktör
Steiro. Sms-trafiken mellan Sofie och reportern granskades liksom ändringshistoriken i den artikel som
publicerats.
VG fick bannor av andra medier för att tidningsledningen inte ville svara på deras frågor utan hänvisade
till sin interna process; utredningen är inte klar ännu,
ni får vänta. Konkurrenterna påpekade syrligt att detta
brukar vi inte nöja oss med när andra makthavare undviker att svara på våra frågor.
Den 20 mars publicerade TV2 ett reportage om vad
som hänt på Bar Vulkan och efteråt, där Sofie för första gången framträdde som person i bild och berättade
historien om hur hon uppfattade att artikeln kommit
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till. Att hon till exempel aldrig använt formuleringen
”så ble det litt mye” i ett negativt sammanhang. En
enorm offentlig debatt om hur journalister sköter e ller
missköter sitt arbete utbröt. Medietrycket mot VG
blev starkt. VG:s styrelseordförande reagerade och
beordrade att VG:s interna utredning skulle vara noggrann och läggas ut på nätet. Så skedde i samband med
en presskonferens en vecka senare och VG gav Sofie en
offentlig ursäkt för hur hon hade behandlats.
I den 55-sidiga rapporten kom VG själv fram till
att tidningen brustit i sin redaktionella kontroll och
brutit mot fem paragrafer i Vær Varsom-plakaten (VG,
2019). Det gällde behandling av ovana källor, rättelser, ursäkter, premisser för intervjuer och korrekt åter
givande av intervjusvar. Punkten 3.7 lyder:
Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som
brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal
gjengis presist.

Sofie skickade en månad senare med bistånd av en
advokat in en anmälan till klagonämnden Pressens
Faglige Utvalg, PFU. Efter fyra månader, 28 augusti
2018, behandlade PFU ärendet. Sofie var närvarande
vid mötet och kunde lyssna på ledamöternas diskussion. Även VG:s chefredaktör Gard Steiro var på plats
som åhörare. Ja, hela norska befolkningen kunde lyssna om intresse fanns. Förhandlingarna filmades nämligen av en webbkamera och sändes på nätet via norska
Journalistens hemsida. Så sker med de flesta av PFU:s
ärenden numera. Öppna förhandlingar infördes i liten
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skala 2008 och har sedan blivit regel snarare än undantag (Kokkvold, 2013).
PFU ansåg i en ovanligt omfattande fällning att VG
”använt oacceptabla metoder för att få fram ett citat
som en källa inte ville medverka till och som hon inte
kände igen sig i” (PFU, 2019). PFU fällde tidningen
på de fem tidigare nämnda punkterna och lade till ett
avsnitt om internutredningen. Nämnden fann att VG
uppträtt hänsynslöst mot Sofie när hon kallades att ta
del av den interna granskningen före dess publicering.
Hon upplystes inte om sina rättigheter i förväg och att
hon kunnat ta med sig sin advokat.
Sofie reste ekonomiska krav mot VG för sina
advokatutlägg och ett skadestånd för det obehag hon
fått utstå. Parterna kom överens om en summa som
inte offentliggjordes. Reportern hemförlovades under
sex månader med lön efter den interna utredningen
men lämnade sin anställning för ett annat arbete inom
Schibsted innan ett halvår hade gått. Nya etiska riktlinjer för VG utarbetades. Chefredaktören Gard Steiro
arbetar kvar.
VG:s övertramp fick ytterligare en konsekvens.
Generalsekreteraren i Norsk Presseforbund Elin Flo
berghagen tillsatte en utredning med fristående leda
möter för en bred granskning av mediernas förhållande
till sina källor, särskilt de som inte är vana vid att umgås med eller förhandla med journalister.
Propåer om utredningar hade förts fram tidigare
både vad gäller pressens behandling av varslen mot
Trond Giske vintern 2017/2018 och VG:s behandling
av Sofie, men Elin Floberghagen hade inte nappat.
Generalsekreteraren har visserligen en initiativrätt att
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föra ärenden till PFU men den används bara i väldigt
speciella fall. Trond Giske kunde själv anmält rapporteringen om honom om han velat ha den prövad ansåg
hon. Och granskningen av VG skulle bli mer angelägen
om det var Sofie själv som stod bakom en anmälan.
Elin Floberghagen hjälpte Sofie att strukturera sin
anmälan till PFU.
Modellen med att lyfta ut en viktig medieetisk fråga
som berör en stor del av mediebranschen har med
framgång använts i Norge under de senaste 20 åren.
Ämnena har gällt journalisternas arbetsmetoder, närheten till polisiära källor, demonisering av makthavare
vid drev, textreklam och betalning för intervjuer.
Innan jag fortsätter med att skildra den utredning
Elin Floberghagen tillsatte 2019 gör jag en tillbakablick på hur utredningar som instrument för själv
reglering infördes efter ett flickmord i södra Norge 20
år tidigare.
Norsk tillbakablick I:
Konfrontationen i Hedrum 1999

På kvällen 5 augusti 1999 hittades Kristin Juel Johanssen strypt i Hedrum i Larviks kommun i södra Norge.
Kristin var 12 år gammal. Hedrum är en ort med n
 ågra
hundra invånare, alla känner alla, och många hade
varit ute och letat efter flickan när hon varit borta ett
par timmar.
Under natten anlände de första reportrarna från
Oslo. Nästa dag hovrade sex helikoptrar från tidningar
och tv över bygden för att få översiktsbilder. Reportrar
kontaktade grannar och traktens lärare, rektor och
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präst för att få fram ett foto av Kristin. Föräldrarna
hade bett pressen att avstå från bilder, men reportrarna
fortsatte leta och fick till slut fram en bild via en klasskamrat till Kristin. 50 bybor skrev på en lista för att
turas om att hålla vakt utanför föräldragården, de ville
skydda den förtvivlade familjen från de påträngande
journalisterna. Några gånger hängde slagsmål i luften.
Vandringshistorier om pressens hänsynslösa framfart
spreds.
En månad senare bad Norsk Journalistlags (det
norska journalistförbundet) ordförande Olav Njaastad
två medieforskare att utreda vad som e gentligen hade
hänt i Hedrum. Svein Brurås och Lars Arve Røssland
tackade ja, gick igenom vad som publicerats och intervjuade 70 personer från Hedrum, från Oslomedierna
samt andra inblandade (helikopterpiloter med flera).
På SKUP-konferensen4 i Ålesund nästkommande
vår kunde forskarna visa vilka historier som var falska och vilka som byggde på verkliga händelser. En
redaktion hade skickat två unga sommarvikarier, som
begick uppmärksammade misstag, men även erfarna
reportrar kunde vara närgångna och okänsliga i m
 ötet
med bybornas sorg. Forskarna resonerade om en
spricka mellan personlig moral och förväntad yrkesmoral i nyhetsjakten som kunde leda till handlingar
”de egentligen inte ville utföra” (Brurås & Røssland,
2005:98). Framförallt visade de hur viktigt det är att
pressetiken inte längre handlar enbart om det som
trycks och sänds utan också om hur insamlingen av
information går till.
4

SKUP – Stiftelsen for en Kritiskt og Undersøkende Presse – är den norska
motsvarigheten till föreningen Grävande Journalister i Sverige.
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Forskarna skrev i förordet till utredningens andra
upplaga (den första tog slut) att deras slutsatser vållat
kraftig debatt inom och utom pressen och att de pressetiska reglerna sedan kompletterats i den riktning de
föreslagit. Sedan 2001 står det således i ingressen till
Vær Varsom-plakaten5: ”Presseetikken gjelder hele den
journalistiske prosessen, fra innsamling til presenta
sjon av det journalistiske materialet.” Detta som ett
tillägg till ingressens tidigare förmaning att det är varje
redaktörs och varje medarbetares plikt att lägga dessa
pressens etiska normer till grund för sin verksamhet.
Forskarna tillade i sitt förord att konflikter mellan
journalister och olika inblandade under insamlingsfasen har fortsatt och kommer att fortsätta, men att
det är positivt att vikten av att journalister bör vara
varsamma även i detta insamlingsskede nu lyfts upp.
Olav Njaastad, fackförbundsordförande 1999

Hur kom det sig att Norsk Journalistlag beställde en
undersökning av händelserna i Hedrum? Jag ställde frågan till Olav Njaastad vid ett besök6 i Oslo. Vi träffades
på hans arbetsplats NRK (det norska public service-
företaget för radio och tv) där han är programledare för
Verdibørsen som handlar om etik och livsåskådning.
Han berättade att han var ny som ordförande 1999
och att han blivit vald i en ovanlig ”kampvotering”
på kongressen. De var två ordförandekandidater som
5

6

Vær Varsom-plakaten (Var Varsam-affischen) är samlingsnamnet på de
42 punkter som reglerar mediernas frivilliga självsanering i Norge vad
gäller arbetsmetoder, publiceringar och textreklam. https://presse.no/
pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
Intervju 12 februari 2020.
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gick till val med olika program och hans eget hade
handlat mycket om ägarkoncentration, yttrandefrihet,
medieförtroende och medieetik, där en del gällde
kriminaljournalistiken.
– Jag vann med en tydlig majoritet och hade ett
starkt mandat att verka för förändring som jag utnyttjade. Det som skedde i Hedrum framstod som groteskt
och jag ville veta vad som verkligen hade hänt. Jag kontaktade forskarna och förankrade därefter beslutet i
min styrelse.
Jag undrade hur det togs emot att journalistför
bundet nu skulle utreda sina egna medlemmars upp
trädande? Svaret blev att en del redaktioner blev
upprörda och inte tyckte det var fackets sak att bli
ytterligare en belastning för medlemmarna, medan
andra tyckte det var positivt och såg en möjlighet att
stärka förtroendet för pressen framöver. Själv tyckte
han det var en brist att Vær Varsom-plakaten inte
reglerade ansvaret för arbetsmetoderna, händelserna
i Hedrum kunde inte tas upp och behandlas i PFU.
Hedrumrapporten fick enligt Olav Njaastad tyngd och
legitimitet just av att den var beställd av journalisterna
själva och inte av arbetsgivare eller utomstående. Och
undersökningens resultat var väldigt konkreta, inte
normativa, vilket gjorde dem möjliga att diskutera: var
detta ett övertramp eller inte?
SKUP, som stött Hedrumrapporten, fick aptit på att
gå djupare i kriminaljournalistiken och beställde 2002
en undersökning av samma forskare av ett trippelmord
på gården Orderud nära Lillestrøm norr om Oslo.
Norsk Journalistlag ställde upp som medfinansiär
och undersökningen var beställd för att presenteras i
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 augesund våren 2003 på den årliga SKUP-konferenH
sen. Rapporten handlade bland annat om faran för
överbevakning av en händelse samt om faran för att
komma för nära källorna och var inte inriktad på eventuella ändringar av de pressetiska riktlinjerna (Røssland m fl., 2006). Den kom dessutom att överskuggas
av en tredje utredning som beslutades i expressfart
dagarna före julafton 2002.
Norsk tillbakablick II:
Tore Tønnes självmord 2002

Ekonomen och juristen Tore Tønne var hälsominister
i Jens Stoltenbergs Arbeiderpartiregering 2000–2001.
Därefter blev han rådgivare åt miljardären Kjell Inge
Røkke. Tidningen Dagbladet fick runt 20 november
2002 tips om ekonomiska oegentligheter och publicerade med början 4 december ett antal artiklar som
bland annat gick ut på att Tønne tagit emot ett miljon
arvode från Røkke samtidigt som han uppbar statsrådspension, något som Tønne förnekat. Norska ekokrim hade just varslat om ett åtal mot Tønne när han
lördagen 21 december 2002 hittades död i närheten av
sin bil.
Reaktionerna mot medierna i allmänhet och Dag
bladet i synnerhet blev våldsam. Ledande företrädare
för näringslivet hävdade att Dagbladet drivit Tore
Tønne i döden. Norsk Presseforbunds generalsekre
terare Per Edgar Kokkvold deklarerade redan mån
dagen 23 d
 ecember i en intervju med telegrambyrån
NTB att förbundet skulle genomföra en oberoende och
”kritisk genomgång av mediernas roll i Tønne-saken”.
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Syftet med undersökningen var inte att pressen
skulle sluta granska missförhållanden, men att försöka
få fram lärdomar ”som kan föra oss ett steg vidare vad
gäller att kombinera kritisk journalistik med omtanke
och mänsklig hänsyn” (NTB, 2002). Vi kan inte skriva
precis vad som helst så länge det är sant, resonerade
Kokkvold, ”vi måste värdera konsekvenserna av våra
handlingar och finna oss i en kritisk granskning från
samhället runt oss”. Han förankrade sitt snabba beslut
i efterhand i Norsk Presseforbunds styrelse.
Namnen på granskarna presenterades efter jul- och
nyårshelgerna den 6 januari 2003. Gruppen bestod
av tre akademiker med kunskap om etik och journalistik. Medieforskaren Svein Brurås hade studerat
bevakningen av mordet i Hedrum och höll på med
rapporten om morden i Orderud. Samtidshistorikern
Guri Hjeltnes hade en bakgrund som journalist och
hade under tio år varit ordförande i juryn för SKUP-
priset, det norska priset för undersökande journalistik. Henrik Syse var filosof och fredsforskare med en
bakgrund inom partiet Høyre och satt som en av allmänhetens tre representanter i PFU, den norska motsvarigheten till Pressens Opinionsnämnd. De fick ett
öppet mandat och fyra månader på sig.
Under januari 2003 fortsatte kritiken mot Dagbladet
och andra medier. Den var intensiv och kom från
samhällets alla hörn. Biskopen i Oslo kallade till sig
medieföreträdare och begärde en förklaring. Förre
statsministern Jens Stoltenberg krävde i artiklar och
debatter att medierna skulle granska varandra som
de granskar andra maktsfärer i samhället, alternativet
var ökad statlig kontroll lät han förstå. Dagsavisens
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chefredaktör Hilde Haugsgjerd skrev (16 januari) i
sin tidning: ”Aldrig tidligere i de 20 årene jeg har jobbet med journalistikk er mediene blitt så alvorlig utfordret som nå”. Dagbladets chefredaktör John Olav
Egeland erkände i en paneldebatt att han apropå kollegial granskning nog tänkt tanken ”om jag kritiserar
dem nu så får jag det i retur om jag själv står på näsan
en gång” enligt ett referat i norska Journalisten (Aas
Olsen, 2003).
Dagbladet gjorde en egen intern utvärdering av sin
rapportering och kom fram till att enskildheter kunde
diskuteras men att slutsatsen var tydlig, nämligen
att journalistiken varit ”saklig, relevant, korrekt och
balanserad” (Helle m fl., 2003). Rapporten publice
rades men ledde inte till att kritikstormen mojnade.
I maj presenterades de tre akademikernas genomgång
med rubriken 3 uker i desember (Brurås m fl., 2003).
Forskarna hade studerat rapporteringen i radio, tv och
fyra dagstidningar i Oslo under perioden 4–21 december och intervjuat ett 50-tal personer. De betonade att
de inte granskat orsakssambanden bakom Tore Tønnes
död – en omöjlig uppgift – utan ”mediernas arbete som
sådant”. Målet var att peka på generella och återkommande drag i hur journalistiken framställer människor
som granskas.
Samtidigt som medierna ska avslöja, kritisera och vara
orädda, måste de vara medvetna om sin enorma genomslagskraft. Denna kraft kan få mindre dramatiska följder
än att någon begår självmord. Det kan likväl handla om
tragedier och förstörda liv.
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Utredningen innehöll bland annat ett avsnitt där två
psykiatriker jämförde mediebilden av en människa
under granskning med dennes självbild. Rubriken var
”Hur mycket måste en offentlig person tåla?” Det är
en sak att kritiseras för sina handlingar, en annan att
svartmålas som person. Självbilden är inte så stabil
som man kan tro – mediebilden kan leda till skam
känslor, isolering och ytterst en förändrad självbild.
Vi människor klarar mycket av den kritik vi får för övertramp vi gör – antingen vi har stulit, ljugit, kommit för
sent eller har fattat felaktiga beslut. Vi kan hantera hög
press och starkt fokus. De flesta människor är ganska
robusta så länge kritik och granskning handlar om uppförande och handling. Men när kritiken handlar om
egenskaper, om vilka vi är, så drabbar den på ett annat
sätt. Detta är faktiskt mänsklig kunskap som vi har med
oss sedan barndomen; vill vi såra så karakteriserar vi
personen.

Brurås, Hjeltnes och Syse sammanfattade sin rapport
med att det inte är mindre av maktkritisk journalistik
som behövs, men journalistik av högre kvalitet. De
ansåg att delar av granskningen saknade precision och
noggrannhet. Fakta med exakta tidsangivelser blandades med vaga beskrivningar vilket skapade ”ett intryck
av en ’misstänkt samtidighet’ som det inte finns en
dokumenterad grund för”. Dagbladet kritiserades för
att inte givit Tønne bättre möjlighet att försvara sig.
Han fick inte se vilka dokument tidningen hade och
sätta sig in i vad de innehöll. Han blev överrumplad
och fick svårt att bemöta nya anklagelser.
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Rapporteringen handlade till stor del om Tønnes
påstådda personliga egenskaper, men utan tillräckligt
underlag. Här bidrog särskilt ledarkommentarer och
personliga kolumner till personfokus och person
angrepp. Vinjetten ”Tønne-saken” förstorade Tønnes
roll även när artiklarna inte handlade om honom.
Ett påfallande drag i den samlade mediebilden är ensidigheten i uttalanden och kommentarer från externa källor.
Inga redaktioner klarade i nämnvärd utsträckning att få
in alternativa röster eller perspektiv.

Utredarnas huvudförslag handlade om att stärka
tillgången till andra perspektiv än det redaktionen
arbetar utifrån, inklusive från den som är föremålet
för granskningen.
Deras recept var en kall hjärna på en kokhet redaktion som ser till att tunnelseendet inte förhindrar den
breda sikten. En intern djävulens advokat som inser
behovet av motföreställningar och som ser till att den
granskade makthavarens perspektiv och bästa argument inte glöms bort. Som håller kontakten med den
som granskas.
Per Edgar Kokkvold, generalsekreterare i NP 2002

Per Edgar Kokkvold personifierade i många år de
norska mediernas självreglering. Han var ordförande i PFU 1994–1996 som representant för Redaktör
föreningen och generalsekreterare i Norsk Presseforbund 1996–2013. Hur resonerade han i december 2002
när han omedelbart beslöt sig för att tillsätta en kommission utanför den institutionella pressetiska ramen?
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– Jag insåg med en gång att när stämningen är så
upphetsad och när det handlar om principiella frågor
som berör hela samhället är det viktigt att få fram vad
som verkligen har hänt. Utredningar ska brukas med
måtta, men vissa ämnen är för stora för att behandla
som ett ärende i PFU, svarade Per Edgar Kokkvold när
jag träffade honom i Oslo.7
Han underströk samtidigt att Tore Tønne tog sitt liv
efter att ha fått beskedet om åtal från Ekokrim.
Det viktiga för Kokkvold var sedan att hitta kloka
personer som var oavhängiga men kunniga om journalistik och etik. Svein Brurås hade visat att han var
grundlig i de två tidigare utredningarna om Hedrum
och Orderud. Guri Hjeltnes kände han från Arbeiderbladets redaktion på 1990-talet. Och Henrik Syse var
en värdefull kraft i PFU.
Jag påminde under intervjun om att en tidigare
tongivande norsk medieforskare i etikfrågor, Odd

Raaum, lite tvetydigt kallat utredningen för en ”brandsläckningsrapport”. Per Edgar Kokkvold svarade
att han inte tyckte det var fel att släcka eldsvådor.
Människor bör enligt hans mening inte behandlas
respektlöst i pressen, även om de utfört klandervärdiga
handlingar. Pressetiken ska inte förhindra en granskning, men hjälpa redaktioner att inte skada den som
granskas i onödigt stor omfattning, förtydligade han
i ett senare mejl.

7

Intervju 12 februari 2020.
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Ny rapport 2019: ”Sa hun virkelig det?”

Tillbaka till vad som hände efter att Sofies b
 erättelse
blev känd om VG-reportern som försökte pressa henne
till ett citat med udden mot politikern Trond Giske.
Flera r eportrar från andra medier frågade generalsekreteraren Elin Floberghagen om inte Norsk Presseforbund
skulle tillsätta en oberoende utredning om vad som
egentligen hänt. Reportern hade erkänt att han pressat Sofie men förnekat att han fabricerat ett citat. Elin
Floberghagen såg ingen större vits i att göra om VG:s
utredning, ord stod mot ord. Hon var mer bekymrad
över hur utbrett det kunde vara med bristfälligt bemötande av medieovana källor och h
 uruvida det fanns
övergripande problem med hur källor citeras.
I slutet av mars 2019 bad hon journalistveteranen
Sven Egil Omdal att leda en utredning om mediernas
användning av källor och pressetiska aspekter av
detta. Kildeutvalget (källkommittén) fick sju m
 ånader
på sig. Omdal har varit ordförande i Journalistförbundet i Norge 1987–1991 och ordförande för PFU
1996–2000. Han skriver varje vecka en mediekolumn
i fyra dagstidningar. Med sig i kommittén fick han
Eva Sannum, PR-konsult, som var en av allmänhetens
representanter i PFU under fjorton år, 2004–2018,

och Anki Gerhardsen, journalist och journalistutbildare i Nordnorge som skriver mediekritiska kolumner i Aftenposten, samt Simen Sætre, journalist och
dokumentärförfattare8.
8

Transparensupplysning: Jag bistod kommittén med visst underlag vad
gäller journalistisk citatpraxis i Finland, Danmark och Sverige.
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Deras 73-sidiga rapport ”Sa hun virkelig det?”
Medienes forhold till kildene presenterades i början av
november 2019 och bygger bland annat på intervjuer
med orutinerade källor, erfarna källor, redaktörer,
reportrar och PR-konsulter samt på en kvantitativ
studie av tio redaktioners källor hösten 2019 (Omdal
m fl, 2019).
Kommittén kommer fram till att de erfarna källorna
utvecklat allt mer förfinade metoder för att föra fram
sina budskap via medierna medan förhållandet mellan redaktioner och orutinerade källor är oklart och
osystematiskt. Reglerna för särskild hänsyn till ovana
källor föreslås bli mer konkreta. Diskrepansen mellan
riktlinjerna för användning av anonyma källor och
den faktiska journalistiken är ”oroväckande”.
Kommittén föreslår bland annat att ett tillägg ska
införas i Vær Varsom-plakaten som stadgar att påståenden som inte går att dokumentera och påståenden
som handlar om en persons karaktärsegenskaper inte
bör framföras anonymt. Journalistik som tillåter anonyma personangrepp ”seglar i farliga farvatten” när
den som angrips tvingas ”fäkta i blindo”. Dessutom
föreslår utredarna, och åtskilliga av dem de intervjuat,
att Tønne-rapportens förslag om en ”djävulens advokat” i upphetsade situationer ska lyftas fram på nytt.
VG:s sätt att hantera Sofies klagomål styrker behovet
av ”ett kallt huvud” anser de.
Kildeutvalget pekar på att praxis vad gäller citat
teknik och citatkontroll varierar inte bara mellan
redaktioner utan även inom redaktioner. Olika förhållningssätt existerar sida vida sida på en redaktion
– ofta utan att redaktionsledningen reflekterar över
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etta. ”Trots Vær Varsom-plakatets bestämmelser
d
finns i praktiken ingen branschstandard på ett så viktigt område som dialogen med källorna”, heter det i
utredningens kapitel med slutsatser. Det är inte betryggande att rutinerade och orutinerade reportrar själva
måste sätta ribban för ”hur mycket de kan omformulera ett citat”. Själva föreslår utredarna ökad användning av ”indirekta citat”, alltså referat av intervjusvar
som troget återger innebörden. Däremot ska som tidigare ”direkta citat återges precist”.
Rapporten fick stor uppmärksamhet. En i ngrediens
som slogs upp var utredningens intervjuer med utlands
korrespondenter i Norge som berättat att de inte litar
på intervjucitat i norska medier utan alltid kontrollerar dem med dem som intervjuats. Mottagandet var
övervägande positivt och rapporten skickades ut till
medlemsorganisationerna för journalister, redaktörer
och medieföretag för att remissbehandlas. Processen
har blivit fördröjd på grund av coronapandemin.
Svaren ska nu lämnas senast 30 september och först
därefter kan de konkreta ändringsförslagen till Vær
Varsom-plakatet behandlas av Norsk Presseforbunds
styrelse.
Under våren 2020 fick rapportens korta avsnitt om
metoo kritik av två medieforskare. I sin nya bok Giske
saken, med underrubriken och hur vi får #metoo tillbaka på spåret, anklagade de utredarna för felaktig
historieskrivning genom att framhäva de utpekade
männens perspektiv och bortse från de anonyma kvinnornas situation (Sletteland & Skare Orgeret, 2020).
Sven Egil Omdal replikerade att utredningens uppdrag
inte var att granska metoo-journalistiken utan hela
72 | Torbjörn von Krogh

spektrat av förbindelser mellan journalister och k
 ällor.
Där utgör anonyma källor en liten del och metoo-
journalistiken en ännu mindre.
Elin Floberghagen, generalsekreterare i NP 2019

I förordet till kildeutvalgets rapport beskrivs en scen
på norska Journalistförbundets kongress våren 2019.
Det är festmiddag men en av gästerna får nästan ingen
möjlighet att njuta av maten på grund av alla intervjufrågor som ställs om VG:s behandling av Sofie. Detta
är nämligen samma kväll som VG kallat till presskonferens om sin egen utredning och alla vill höra gästens
reaktion, Elin Floberghagens reaktion.
Vad var det som fick dig att till slut gå in för en bred
granskning av förhållandet till källorna undrar jag när
vi ses9 på Norsk Presseforbunds kontor i Oslo.
– Det var när jag insåg att Sofie trodde att det hon
varit med om var normalt, att det var så medierna
arbetade. Det blev ett uppvaknande för mig, detta har
vi inte pratat tillräckligt om tidigare, svarade hon.
Elin Floberghagen har varit 
generalsekreterare
i Norsk Presseforbund sedan 2017. Dessförinnan
var hon journalist, vice ordförande och ordförande
i norska Journalistförbundet 2003–2013 och vd för
Fagpressen, en av medlemsorganisationerna i Norsk
Presseforbund, 2013–2016. Hon satt i styrelsen för
NP 2003–2016, först för fackförbundet och sedan för
fackpressen.
När hon väl bestämt sig för en utredning gick hon till
arkivet och tog fram de tidigare rapporterna för att få
9

12 februari 2020.
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inspiration och vägledning. Särskilt Tønne-rapporten
som hon tyckte var osedvanligt bra, skriven av de duktigaste utredarna, och vars förslag nu aktualiserats.
Hon kom fram till att kommitténs ledare måste vara
en erfaren person, högt respekterad inom branschen.
Elin Floberghagen berättade att hon diskuterat vilka
problem som borde undersökas med Sven Egil Omdal,
hon hade haft honom till bordet på Norsk Journalistlags festmiddag kvällen när VG presenterade sin egen
internundersökning. Han blev den givne ordföranden,
kompletterad av personer med olika bakgrund men
med god kunskap om journalistik och medier.
Kritiken mot VG:s sätt att behandla Sofie var stark.
Fanns det något inslag av ”brandsläckning” i beslutet
om en utredning frågade jag. Nej, snarare tvärtom, vi
ville ju ha igång en diskussion om dessa frågor, svarade
Elin Floberghagen. Och det lyckades vi med.
Norge: Vad utmärker en lyckad utredning?

Vilka för- och nackdelar finns det med externa utredningar av pressetiska problem? Vilka effekter kan man
se? Jag har ställt frågorna till tre personer som beställt
rapporter och till två personer som utfört dem10.
Beställarna

OLAV NJAASTAD beställde som ordförande i norska
journalistförbundet den första undersökningen om
händelserna i Hedrum 1999 och ingick i styrelsen för
10

Intervjuerna i Oslo 12/2 2020 med de tre beställarna har senare kompletterats med mejlfrågor och mejlsvar till alla fem.
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Norsk Presseforbund när den ställde sig bakom Per
Edgar Kokkvolds beställning av Tønne-rapporten
2002. Han anser att Hedrum-rapporten bidrog till att
klarlägga konfliktlinjerna mellan lokalbefolkningen
och journalisterna i det lilla lokalsamhället som översvämmades av nyhetshungriga journalister.
Rapporten var konkret, inte moraliserande och
skickligt utförd av kunniga forskare. Med den som utgångspunkt var det möjligt att diskutera vad som var
pressetiskt rimligt och vad som innebar ett övertramp.
Risken man tar med en utredning är om den blir dåligt
utförd, då kan den bidra till konflikter i stället för att
hjälpa till att lösa dem.
En viktig aspekt är att allmänheten uppfattar
beställaren och utredningen som legitim. En intern
utredning har det svårare med trovärdigheten. Även om
utredarna skulle ha hög integritet så är det så mycket
som står på spel, så mycket egenintresse i potten, att
det blir svårt för allmänheten att känna tilltro till resultaten. Medan en oberoende utredning som branschen
står bakom otvetydigt höjer trovärdigheten för hela
branschen.
– Hedrum-rapporten innebar en väsentlig utvidgning av det pressetiska rummet. Tønne-rapporten förordade användningen av en ”djävulens advokat” och
bidrog till att metoden med line-by-line-genomgångar
spreds. Här på NRK har vi till exempel en särskild
”etikredaktör” som rådgivare, svarade Olav Njaastad.
PER EDGAR KOKKVOLD, som 2002 snabbt tog initiativ till en självständig utredning av rapporteringen
som föregick Tore Tønnes självmord, ser inga nack
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delar med att använda utredningar. All kunskap är
värdefull, det avgörande är hur den används. De ska
bara inte användas för ofta, de ska reserveras för s tora
och viktiga frågor som är svåra för det vanliga systemet att hantera. Han ansåg att utredningarna hade
förbättrat och uppdaterat det pressetiska regelverket
och lett till en bättre journalistik:
– Jag är ganska säker på att lärdomarna från Tønne-
saken praktiserats efteråt på redaktionerna när man
har haft saker som kunnat ända med förskräckelse
eller självmord.
Han betonade att pressetiken inte ska skydda det
som behöver granskas, men hjälpa redaktionerna att
inte orsaka onödigt lidande för dem som står i fokus
för en granskning.
ELIN FLOBERGHAGEN beställde våren 2019 som
nämnts utredningen av journalisternas förhållande till
sina källor, särskilt till ovana källor, människor som
inte är vana vid att umgås med medier. Det var ett sätt
att lyfta diskussionen från de enskilda fall som tas upp
i PFU, om att folk känner sig felciterade, till att greppa
de stora perspektiven.
Elin Floberghagen såg många fördelar med en utredning. Problemet och det som ska utredas, m
 andatet,
definieras i förhållande till det pressetiska regelverket.
Kloka människor får mer tid än vanligt för att grundligt utreda en problemställning. Deras arbete finns
kvar och kan utnyttjas även framöver.
Men hon såg också begränsningar. Utredningar bör
inte överanvändas, utan enbart nyttjas för stora frågor
som berör många medier. Vidare är det inte bra om en
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debatt avslutas med en utredning, resultaten måste ut
på diskussion efteråt. Och en utredning är bara det –
en utredning. Den är inte slutsatser och beslut och bör
heller inte betraktas så.
Utredarna

SVEIN BRURÅS är professor i journalistik vid Högskolan i Volda och expert på medieetik och mediernas
självsanering. 1999 arbetade han vid Universitetet i
Bergen när han ombads att med en kollega utreda vad
som stämde i kritiken mot journalisternas framfart
i lilla Hedrum. 2002 inledde han utredningen av rapporteringen om ett trippelmord i Orderud. Året därpå
blev han en av tre akademiker som granskade pres�sens bevakning av Tore Tønne veckorna före dennes
självmord.
Jag frågade i ett mejl hur han såg på utredningar
som verktyg för att släcka mediekritiska bränder (med
Odd Raaums utryck) och han svarade att uttrycket är
träffande. När ilskan mot medierna övergår i raseri,
som i Hedrum och efter Tønnes självmord, får ”pres�sen och dess organisationer behov av att visa att de tar
kritiken på allvar, att de gör något, att de är villiga att
underkasta sig en granskning och att de är villiga att
ändra sin praxis”. Men PR-aspekten är inte den enda,
det finns också ett ärligt uppsåt att se om journalistiken
och de etiska reglerna kan förbättras, framhöll han.
En fördel med externa utredare är att trovärdig
heten för granskningen stärks hos allmänhet och poli
tiker jämfört med en intern. Men en nackdel är att
externa utredare kan ha lägre legitimitet inåt i pressen.
Dagbladet, som fick mest kritik i Tønne-rapporten,
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accepterade till exempel aldrig helt att det var en
extern utredning och inte PFU som värderade deras
arbete, påpekade Svein Brurås. Utredarna måste både
ha en akademisk och en journalistisk bakgrund.
På min fråga om utredningarnas effekter svarade
han att Hedrum-fallet bidrog till att en ny grundläggande princip slogs fast – insamlingsfasen ingår i den
institutionaliserade pressetiken. Och sedan dess har
sådana anmälningar ökat och blivit viktigare i PFU.
Situationen i Hedrum har inte upprepats och nyhetsmedierna har anammat rapportens förslag om att
använda ”omvägar” och ombud för att få kontakt med
drabbade och berörda.
Tønne-utredningens betydelse är svårare att sätta
fingret på, skriver Svein Brurås, men urskiljer ändå
två effekter. För det första en allmän förståelse för att
granskningar inte ska dämpas och bli tandlösa och för
det andra en insikt om betydelsen av precisa faktauppgifter och reella möjligheter för den som granskas att
svara på allvarliga anklagelser.
SVEN EGIL OMDAL blev ordförande i norska
Journalistförbundet för 33 år sedan och har varit en
distinkt och självständig röst i den norska mediedebatten sedan dess. Han var ordförande för Kildeutvalget
(källkommittén) och tror att det finns goda möjligheter för att åtskilliga av gruppens förslag till preciseringar av Vær Varsom-plakatet blir antagna. Han
har besökt ett stort antal redaktioner och fackklubbar
på deras begäran och fler står i kö när coronabegränsningarna hävs. Återgivandet av citat och behandlingen

78 | Torbjörn von Krogh

av oerfarna källor kommer att förbättras både hoppas
och tror han.
Vad bör man tänka på när man tillsätter en extern
utredning, var en av mina frågor. Det gäller att se till att
både utredarna och rapporten har legitimitet såväl inåt
som utåt, svarade Sven Egil Omdal. Inåt i branschen
finns invändningen att utredarna inte vet hur medier
arbetar. Och utåt bland allmänheten finns reaktionen
att ”det er bukken som passer havresekken” (att s ätta
bocken till trädgårdsmästare på svenska), det vill säga
en helt olämplig ordning. Vad gäller Kildeutvalget
verkar Norsk Presseforbund ha träffat rätt, skrev utvalgets ordförande: ”Vi har inte fått kritik för att vi
inte förstår medierna och inte heller för att vi är ett
redskap för medierna.”
Vad gäller Tønne-rapporten svarade Sven Egil
Omdal bland annat att händelsen lever vidare som
ett begrepp på redaktionerna, man kan mötas av
förmaningar om försiktighet när maktpersoner
granskas, men han betvivlade att själva rapporten
används längre. Däremot har Kildeutvalget plockat
upp Tønne-utredningens förslag om ”ett kallt huvud”
som s täller kritiska frågor om omfattning och inriktning när e nskilda personer pressas eftersom ”många
redaktioner saknar rutiner för en sådan ordning”.
Frågorna till Aftonbladet 2020

I slutfasen av arbetet med detta kapitel mejlade jag fem
frågor till Aftonbladets ledning, till Lena K Samuelsson,
publisher, Lena Mellin, ställföreträdande ansvarig ut-
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givare och Eric Rosén, biträdande redaktör. Frågorna
handlade om vilka lärdomar man dragit av sin publi
cering om Benny Fredriksson och dess efterspel, om
något gick snett under researchen och/eller publiceringen, varför fackets klubbordförande på Kulturhuset
Stadsteatern inte intervjuades, hur många av källorna
till artikeln man hade talat med och inte enbart läst
texter av och slutligen hur man ställde sig till u
 tredningar
av den typ Norsk Presseforbund ibland använder?
Svaret var samlat, inte uppdelat fråga för fråga, skrivet i vi-form och förmedlat av Eric Rosén. Vad gäller
lärdomar så hänvisar ledningen till organisations
förändringar, nya funktioner och nya personer, ”en i
stora delar helt annan ledning” än när p
 ubliceringarna
gjordes. ”Strukturerna kring utgivarskap, redaktionella riktlinjer och tydlighet i beslutsgången” har
setts över och ”den pressetiska kunskapen” har spridits inom redaktionen. Inte för att sådana saknades
tidigare utan för att den nuvarande ledningen velat
”förstärka organisationen som helhet”.
På de konkreta frågorna om eventuella problem med
research och publicering, ingen intervju med fackklubbens ordförande och kontrollen av källorna svarar ledningen att synpunkter på publiceringarna framförts i
korrespondensen med PO/PON, i Lena K Samuelssons
kolumner och i de intervjusvar hon lämnat i andra
sammanhang. ”Vi har inte mer att tillägga.”
Det fylligaste svaret lämnas på frågan om de norska
utredningarna var något att pröva även i Sverige, jag
hade särskilt nämnt den som gjordes efter Tore Tønnes
självmord. Här är svaret från Aftonbladets ledning i
sin helhet:
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Vad gäller oberoende utredningar som en del av det pressetiska systemet så finns kanske tillfällen då den typen av
utredningar skulle kunna tillföra något, men i huvudsak
menar vi att det pressetiska systemet i Sverige är välfungerande i dag. Något vi också betonade i samband med att
Aftonbladet klandrades i det här fallet.
Generellt kan man säga att de svenska medierna tar
klander från nuvarande Mediernas Etiknämnd (tidigare
PON) på stort allvar. Systemet har också förnyats för att
omfatta också till exempel textpubliceringar på tv- och
radiokanalernas sajter, vilket visar att det finns en anpassning till nya förhållanden i mediebranschen.
Det är också svårt att dra slutsatsen att p
 ubliceringarna
under den så kallade metoo-hösten, och den efterföljande
pressetiska hanteringen, skulle visa på behovet av ett förändrat pressetiskt system i Sverige.

Frågorna till Åsa Linderborg 2020

Efter Benny Fredrikssons självmord slogs Åsa Linderborg av insikten att hon själv gjort det hon kritiserat
andra för. Hon hade ryckts med i ”en hysteri” som ställt
pressetik och rättssäkerhet åt sidan och själv f ormulerat
anklagelser utan sans och balans, ”jag blev min egen
empiri”. I intervjuer som hon ställde upp i hänvisade
hon till en självprövande text hon skrivit för en norsk
antologi.
Jag blev intresserad av att läsa denna text men
hittade ingen norsk bok som stämde. Jag mejlade i
höstas till Åsa Linderborg och frågade om titel och
förlag och fick snabbt svar. Jag skaffade boken, läste
hennes kapitel, och förstod ingenting. Detta var ingen
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självprövning av hennes egen empiri utan handlade
främst om att det var fel att betrakta kvinnor ute
slutande som offer utan egen handlingskraft. Kapitlet
var troligen författat innan Benny Fredriksson tog sitt
liv. Hon skrev i boken att hon själv deltagit i en granskning av Benny Fredriksson:
Ett femtitall kvinner og selv menn bar vitnesbyrd om en
sjeldent ubehøvlet og manipulativ maktutøver. Som journalist skal man forholde seg nøytral, men jeg innså raskt at
mannen ikke var skikket for jobben sin. Da han ble tvunget
til å gå av, følte jeg at rettferdigheten skjedde f yllest [kände
jag att rättvisa skipades]. (Linderborg, 2018, s. 185)

Det visade sig när jag åter kontaktade Åsa Linderborg
att det funnits ytterligare en norsk antologi som hon
skulle ha medverkat i. Men någon gång efter Benny
Fredrikssons död hade hon återkallat sitt kapitel från
förlaget. Istället skulle hon använda materialet om
självprövningen i en ny bok på svenska11.
Jag har mejlat avslutande frågor även till Åsa Linder
borg. Om lärdomar hon dragit, om det var en ”gedigen
granskning” som gjordes av Benny Fredriksson, om
den norska utredningsmodellen är värd att pröva och
om ”empirin”. Hennes svar ledde till följdfrågor som
ledde till nya svar. Ett stort material som jag sammanfattar här, förutom frågan om ”empirin” som jag cite
rar i sin helhet med ett litet tillägg från svaret på en
följdfråga.
11

Boken heter ”Året med tretton månader”, en dagbok från hösten 2017 till
hösten 2018, och beräknas utkomma i slutet av augusti 2020.

82 | Torbjörn von Krogh

Lärdomarna beskrivs som omfattande, den kommande boken handlar till stor del om dem. Benny
Fredriksson behövde granskas, ”men vi borde ha gjort
det på ett annat sätt”. I jämförelse med andra texter
om andra personer i andra tidningar ”var den här
granskningen ’gedigen’” om än inte ”oproblematisk”.
Åsa Linderborg svarar på mina följdfrågor att hon
inte vet varför den lokale klubbordföranden inte intervjuades eller huruvida källornas berättelser kontrollerades före publicering. Hon bedömde själv de fem
personer hon talat med som trovärdiga. På frågan om
den norska utredningsmodellen bör prövas i Sverige
var svaret kort: ”Ja!”
Slutligen empirin, varför blev du din egen empiri
Åsa Linderborg? Här är hennes svar:
Naturligtvis blev jag min egen empiri. Jag tycker att jag är
en intressant person i hela den här metoo-historien. Jag
var den förste och väldigt länge den enda o
 pinionsbildaren
som ifrågasätter metoo ur ett pressetiskt perspektiv.
Jag lyfte redan i min första text den 20 oktober 2017 att
metoo-maximen ”alla har rätt till sin historia” undergräver
rättssäkerheten. I januari började jag även problematisera
metoo ideologiskt; enligt metoo finns det bara två spel
pjäser, förövaren och offret, har verkligen kvinnor aldrig ett
ansvar, ett handlingsutrymme etc? Däremellan granskar
Aftonbladet Benny Fredriksson – och då är jag plötsligt en
annan sorts intellektuell.
Utan att försvara mig, för det kan jag och vill jag inte,
måste jag ändå påminna om vad Aftonbladet just hade
gått igenom: Virtanen skakade tidningen i grunden;
ledningen stod handfallen av olika skäl; konkurrenterna
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jagade oss i jakten på marknadsandelar; fem kvinnor
(däribland jag) handplockades att göra om Dokumentet
från 1978 och det blev totalt kaos; folk sa upp sig … etc.
Det var så psykologiskt skönt att Aftonbladet kom
med en egen grej, att nyheten om oss plötsligt h
 andlade
om journalistik och inte om en räcka illa hanterade kriser. När jag satte mig och skrev min första text om Benny
Fredriksson var jag så in i helvete frustrerad över så
mycket. Det tog jag ut i den texten. Jag skrev att Benny
Fredriksson bedrev ett ”skräckregemente”, vilket är otroligt osakligt och hårt, när det verkliga skräckregementet
var metoo-journalistiken, där alla regler åsidosattes och
folk inte vågade säga emot, varken internt i mediehusen
eller i offentligheten.
Jag hoppas ju att vi någon dag ska kunna prata om det
som hände då, men de flesta som ansvarade för den journalistiken, skribenter och publicister, chefer och reportrar,
sitter ju kvar på sina positioner, ovilliga att diskutera sitt
eget ansvar. Alla är rädda om sina jobb. Maten tystar mun.
Jag har säkert en massa slagg kvar att bearbeta, men
det har varit väldigt lärorikt och jag hoppas att fler vågar
göra samma sak, ställa sig frågorna: Vad hände egentligen
2017–2018 och vad hände med mig när jag plötsligt blev
en i drevet? Vad har jag gjort mot andra människor i min
yrkesroll och vem är jag? I den goda sakens namn – jämställdheten – förvandlades journalister till aktivister. Hur
kan vi vara så säkra på att det aldrig kommer hända igen,
i tider som kommer bli än mer uppiskade och svart-vita?
Jag är en av få journalister som både deltagit i och varit
utsatt för ett drev, jag önskar att inte hade erfarenhet av
varken det ena eller det andra, men nu har jag det och då
har jag valt att försöka gå in den smärtan istället för att fly.
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Alla journalister måste ju vara kritiska till sin bransch,
men jag tappade förtroendet helt och hållet hösten 2017.
Det är först nu som jag börjar hämta mig.

Jag undrade i en följdfråga om den frustrerade
kolumnen gick rakt ut på nätet utan att först läsas
av någon annan? Svaret blev att den publicerades via
nattredaktionen och därmed även ansvarig utgivare.
Tillsätt en norsk utredning i Sverige

Både i Norge och i Sverige svepte metoo 2017 in med
stor kraft och tvingade samhället att förhålla sig till
strukturella problem, som länge varit kända men inte
exponerade så fullständigt och så tydligt. I Norge publi
cerades under de första månaderna branschvisa upprop med underskrifter av fler än 10 000 kvinnor (Sletteland & Skare Orgeret, 2019). I Sverige hade uppropen
från ett 50-tal branscher samlat fler än 70 000 underskrifter i början av december 2017 (Eriksson & Torén
Björling, 2017). Men mediernas insatser stannade inte
vid detta.
I Norge öppnade en kort nyhetsartikel om sex
sekunders dans för en bred offentlig debatt om

mediernas förhållande till sina källor, särskilt de nya
källor som aldrig mött en nyhetsjägare eller nyhets
förhandlare tidigare. Debatten påminde återigen om
behovet av en kall hjärna på en kokande redaktion.
Den kom att beröra både pressen mot anklagade trakasserare och trycket mot dem som varslar anonymt.
En utredning tillsattes med lärdomar från tidigare
initiativ, särskilt den som gjordes efter en omskriven
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persons självmord. Erfarenheterna är nyanserade och
återges i detta kapitel.
I Sverige bidrog Aftonbladets rapportering om
Benny Fredriksson till hans tragiska självmord.

Vinden vände, självrannsakan hyllades och lärdomar
skulle dras. Men hur söker man lärdom om det som
hänt om man inte vet riktigt vad det var som hände?
Vilka kontroller brast? Vad betydde trycket från upprörda aktivister som äntligen blev lyssnade till och vad
betydde pressen från konkurrenterna? Hur fungerade
kontrollerna på andra redaktioner?
Publiceringarna om Benny Fredriksson i andra
medier de där dygnen i december 2017 har jag inte gått
in på här, men de hör naturligtvis hemma i en större
granskning av mekanismerna i olika led. Nog hände
det att man skrev för att hålla grytan kokande även
om man inte hade något nytt att komma med, som
en norsk redaktör uttryckte sig. Hur var det med till
gången på kalla hjärnor i dessa heta diskussioner?
En av erfarenheterna från Norge är att en rejäl utredning med efterföljande diskussion kan bidra till att lösa
upp konflikter och öka tilltron till medierna. För den kritiserade organisationen är det dessutom värdefullt att se
hur liknande problem hanterats på andra redaktioner.
Det händer att utredningar används för att antingen
släcka bränder, flytta fokus eller begrava konflikter och
problem. Det är inte en sådan funktion jag föreslår. Det
som behövs är en analys och förståelse av vad som hände
på Aftonbladet och andra redaktioner hösten 2017. Jag
hoppas att fler än Åsa Linderborg tycker det är viktigt.
För att förändring ska vara möjlig krävs kunskap
om vad som skett. Misstag ska inte behöva upprepas.
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Ett medielandskap med
dubbla etiska måttstockar
Olle Lidbom

Det är strax efter lunch i mars 2018 och det drar mot
påsk. Det är kallt och barmark i Stockholm. Hos
Söder
malmspolisen i Stockholm har medieprofilen
Cissi Wallin satt sig till rätta för ett kort förhör. Den
här gången är det inte hennes berättelse om den man
liga medieprofilen Fredrik Virtanen som ska nagel
faras. Den berättelsen har redan utretts av polisen sex
år tidigare och rör en våldtäkt som Wallin menar ska
ha begåtts försommaren 2006. Den utredningen är
nedlagd och avförd, men berättelsen lever kvar och får
nytt syre under hösten 2017, inte minst på Cissi Wallins Instagram-konto. Där pekar Wallin ut Virtanen
som våldtäktsman. ”Förtal” menar Virtanen och det är
därför Cissi Wallin sitter här hos polisen.
Men Cissi Wallin anser inte alls att det rör sig om
förtal:
Många personer har bevittnat hans beteende under
många år både på hans arbetsplats och utanför yrket
där han helt öppet betett sig olämpligt och olagligt mot
framförallt kvinnor. Jag anser att om man haft ett sådant
beteende så har man själv samlat ihop till att det blir en
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konsekvens och att människor som råkat ut för honom
berättar om det. Jag har berättat om den polisanmälan
som jag gjort. Jag har inte fört vidare någon andrahands
information. Jag har berättat min historia, min personliga
erfarenhet. Det tycker jag är en stor skillnad mot att sprida
rykten. (Förundersökningsprotokoll B 1755-18 2019-07-01)

Cissi Wallin har dryga 53 000 följare och hennes berättelser får fötter hos andra. Genomslaget är stort, att
jämföra med en lokaltidning, ett radioprogram eller en
tv-sändning. Därför är hennes svar i förhöret intressant. Det avslöjar flera argument för en särskild medieetik för de nya aktörer som finns i medielandskapet.
De publicerar sig som traditionella medier, men har
andra sätt att resonera kring hur och varför de publicerar. Wallins svar blir en provkarta på krockarna mellan
den gamla medielogiken och nya medieaktörer. Med
utgångspunkt från förtalsmålet mot Wallin och andra
aktuella rättsfall går det att se fyra olika argument som
ligger till grund för framväxten av en ny medieetik.
Rättskipnings-argumentet

Ett inte helt ovanligt argument under metoo-hösten
2017 var att många namnpubliceringar och anklagelser i sociala medier kunde motiveras med att de fick bli
rättskipare, eftersom det traditionella juridiska systemet ansågs ha fallerat. Där polisundersökningar lagts
ned och domstolar friat, ansåg många att de sociala
medierna kunde fungera som en sista instans.
I Cissi Wallins försvar är detta en bärande del, där
Virtanen enligt Wallin ”samlat ihop till att det blir en
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konsekvens” (Stockholms tingsrätt i mål B 1755-18
2019-12-09). En liknande tanke finns i ett annat uppmärksammat fall, där en regissör i tre slutna Face
book-grupper 2017 anklagades för våldtäkt av en
kvinna. F
 acebook-postningarna är flera och kvinnan
menar att ”hon hade ett behov av att skriva av sig, i
frigörande syfte” (Nacka Tingsrätt mål B-7995-18,
2019-07-03 ). Reaktionerna i Facebook-grupperna är
stöttande och upprörda. Bland kommentarerna finns
det uppmaningar om att ”Han borde bannlysas i
branschen, s tällas till svars även om brottet hunnit bli
preskriberat” (Aschberg, 2019).
Ett liknande argument finns bakom en annan
Facebook-postning samma höst. Där pekade en ung
kvinna ut en komiker som våldtäktsman. P
 ostningen
görs i en liten, sluten grupp men får stor spridning
när a nklagelsen skärmdumpas och sprids hos allmän
heten. Kvinnans postning görs i samband med en
polisanmälan (som senare läggs ned) och hennes förhoppning är att fler ska kliva fram och våga berätta
och polisanmäla, vilket två andra kvinnor gjorde. Även
dessa utredningar lades ned. Hon avslutar sitt inlägg
med ”Nu tar vi dem, en efter en efter en. Inga as ska gå
fria mer.” (Solna Tingsrätt mål B 2985-19 2020-03-04).
En annan uppmärksammad förtalsdom gäller en
Instagram-postning där en miljöpartistisk politiker,
också hösten 2017, anklagade en partikollega för att
ha utsatt hennes spädbarn för ett övergrepp på Pizza
Hut (Södertörns Tingsrätt mål B 3405-18 2019-12-02).
Hennes postning får stor uppmärksamhet och plockas
upp av bland andra Dagens Nyheter som skriver om
övergreppet, vilket gör att partikollegan känner sig
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tvingad att lämna partiet och politiken (TT, 2019).
Den anklagande motiverar postningen med att ”ingen
annan skall behöva gå igenom samma sak som jag gick
igenom. Jag vill inte att han skall sitta och representera
Sverige, representera människor som inte vet. Därför
lade jag upp det för att några av miljöpartisterna inte
skall rösta på honom så att han inte ska kunna sitta
i riksdagen.” (Förundersökningsprotokoll Södertörns
TR B 3405-18 Aktbil 18, 2019-09-17).
Genomslaget för dessa publiceringar är stort, både
räckvidden postningarna får i sociala medier men även
när de sprids vidare på nätforum och när de citeras av
traditionella medier. Effekten av genomslaget blir stort,
det vittnar Virtanen, Regissören och Komikern om.
Det som framträder i dessa och andra liknande fall
är att publiceringarna i sociala medier görs med ett
uttalat mål att åstadkomma rättskipning. Många av
reaktionerna på dessa postningar visar också att det
finns ett stort stöd för att skipa sin egen rättvisa, när
andra vägar misslyckats. Detta är en syn på publiceringar som skiljer sig från den traditionella medie
etiken som strävar mot korrekt och allsidig nyhetsförmedling och vill undvika publicitetsskada så långt det
går. I digitala och sociala medier är effekten, dvs skadan, snarare en målsättning med flera publiceringar.
Den publicering som inte dömer är svagare, skapar
mindre känslor och får därmed lägre relevans. En drivkraft i en ny medielogik blir följaktligen att söka de
publiceringar som dömer och skipar rättvisa.
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Rätt till sin egen historia-argumentet

Ett besläktat argument är ”rätten till sin egen historia”.
Det var ett argument som Cissi Wallin lyfte fram i förtalsrättegången, där hon menade att det var försvarligt för henne att publicera sin ”egen sanning”. I den
meningen ville hon jämställda sin namnpublicering
och anklagelse med ett visselblåsande.
Argumentet är underliggande i flera andra förtalsmål i kölvattnet av metoo, där behovet av att varna
andra är starkt men även att det är personliga erfaren
heter som förs fram, inte ogrundade anklagelser.
En skillnad mot rättskipningsargumentet är att de
som publicerar ofta gör ett övervägande kring pub
licitetsskadan. Där rätten till den egna historien då
bedöms som större än skadan med en uthängning. I
argumenten väger skadan lättare och får inte stå i
vägen för den egna historien.
Här finns en ny riktning i argumentationen från de
som publicerar sina berättelser i sociala medier: blir
det en historia värd att läsa och publicera om namn och
person utelämnas? Under hösten 2017 gjordes många
utpekanden och vittnesmål i sociala medier om påstådda övergrepp. Några utan namn, några utpekade
kunde identifieras på andra sätt. (Se vidare också
Therese Rosenvinges kapitel i denna skrift om traditionella mediers namnpubliceringar hösten 2017.)
Men för att en historia ska ses som fullbordad kräver mediekonsumenter i dag allt oftare ett utpekande,
fram tills dess ses det bara som en halv historia. När
utpekandet är oprecist eller anonymiserat följs publiceringen ofta av kommentarer som önskar eller efterEtt medielandskap med dubbla etiska måttstockar | 95

frågar namn eller mer fakta så att den utpekade kan
identifieras. Ibland ses anonymiseringen som ett sätt
att mörka eller hemlighålla hela historien. Många av
de uppmärksammade publiceringarna i sociala medier
imiterar de traditionella mediernas publiceringar där
ibland ålder, avpixlade fotografier, namn, yrke och liknande bredare identitetsmarkörer ofta används istället
för namn, som i exemplet med Regissören. Han pekas
ut som anonymiserad regissör men i kommentarerna
börjar snart spekulationer och gissningar kring hans
identitet (som underlättas av att postningen avslutas
med en fras från en av Regissörens filmer).
En skillnad i de sociala medierna är att de ofta har
möjligheten att kommentera. Där tar spekulationer
fart och personer pekas ut, trots att det inte varit syftet
med originalpostningen. Medieetiken utmanas alltså
inte bara i själva publiceringen, utan även av att läsaren kan vara delaktig i publiceringen. Det gör att publiken i nya medier blir del av en dramaturgi där ett
utpekande finns med. I många fall fortsätter spekulationer och identifiering av offer och gärningsmän
vidare från sociala medier och traditionella medier till
andra digitala platser, som nätforumet Flashback. Ett
exempel på hur utpekanden och namngivningar sprider sig till andra plattformar är den här texten: de fl
 esta
av domarna och förundersökningarna som ligger till
grund för denna text har laddats ned från Flashback,
där spekulationer och utpekande är en naturlig del i
publiceringsflödet.
Det är inte bara publiceringen i sig som får en medieetisk betydelse, utan även hur den sprids. Ett exempel
är hur aktivistgruppen Näthatsgranskaren lyckats få en
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kvinna fälld för förtal efter att hon delat en Facebookpostning från aktivisten Joakim Lamotte. Postningen
och delningen pekar ut mannen bakom Näthatsgranskaren som djurplågare. Göteborgs tingsrätt menade
att han inte var en offentlig person och dömde kvinnan
för förtal och 10 000 kronor i skadestånd. D
 omen är
ett exempel på hur en historia inte är avslutad i Joakim
Lamottes första publicering, utan kan utvecklas vidare
(Karlsten, 2020).
David mot Goliat-argumentet

Genomslagskraften i traditionella medier har varit stor
och en viktig komponent i hur televisionen och radion
har granskats och övervakats i Sverige. En publicering i
tv får ett stort genomslag och detsamma har gällt dagstidningar och tidskrifter. Inte minst lokaltidningar kan
ge stor spridning åt information.
Skadan av en publicering kan alltså vara stor, och
en av Medieombudsmannens viktigaste uppgifter
handlar om att värdera publicitetsskadan som följer
om en tidning brister eller åsidosätter god publicistisk
sed. Myndigheten för press, radio och tv bevakar att
televisionen inte missbrukar sin genomslagskraft. För
mediekonsumenten är det uppenbart att de traditionella medierna har stort genomslag och att de åsikter
och personer som har tillgång till dessa plattformar
också får stort genomslag.
Vid publiceringar i sociala medier anges ofta att
genomslagskraften är obalanserad och att den som har
tillgång till de stora plattformarna har en särställning
och kan gå i svaromål med den som är liten. ArgumenEtt medielandskap med dubbla etiska måttstockar | 97

ten bygger på att även den lille ska ha möjlighet att slå
tillbaka mot den store. Med sociala medier ges den
möjligheten.
Storleken och spridningen av sociala mediernas
konto anges då ofta som argument. I fallet med den
miljöpartistiska politikern gjordes publiceringen på
ett konto med färre än 200 följare och som dessutom
var privat och följdes av framförallt partikamrater.
Syftet med publiceringen var att varna och informera
partimedlemmarna. Kvinnan själv menade i rättsprocessen att kontot var både litet och spridningen
begränsad.
Detsamma gäller anklagelserna mot Regissören
och Komikern, som båda framförts i slutna Facebook-grupper inför en liten skara. I det sistnämnda
fallet var det knappt 600 personer som läst inlägget.
Jämfört med de stora mediernas tittar-, lyssnar- och
läsarskaror är det förstås minimalt och en ojämn
maktbalans. Det är den lille mot den store.
Men ofta har publiceringar med begränsad spridning fått motsatt effekt: de berättelser som publice
rades på begränsade sociala medie-konton om Virtanen, Komikern och miljöpartisten fick spridning
ändå, inte minst i traditionella medier. A
 nklagelserna
inom miljöpartiet fick stor spridning i framförallt
Dagens Nyheter och effekten blev att riksdagsledamoten tvingades bort. I inget av dessa tre fall hade de
utpekade personerna framgång med att slå tillbaka,
trots att de hade tillgång till etablerade plattformar.
De domstolar som tittat på genomslagskraften
har oftast bedömt att en postning på ett låst sociala
medier-konto har lika stor genomslagskraft. Våren
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2020 dömdes en man till dagsböter och skadestånd
i Högsta domstolen för att ha lagt upp en bild på en
berusad 17-årig bekant på Instagram där han har 500
följare. Bilden kan ha legat uppe i ett par timmar innan
den togs ned men det är tillräckligt för HD för att
konstatera att bilden har fått genomslag och spridning
i juridisk mening (Högsta domstolen mål B 5438-19,
2020-03-17).
David mot Goliat-argumentet kan på vissa sätt
tyckas gå stick i stäv med rättskipnings-argumentet:
om genomslaget skulle vara litet borde rättvisan som
skipas också vara mindre. Den vanligaste reaktionen,
inte minst i kommentarsfält och forumtrådar, är att
publiceringar kan vara berättigade därför att de väger
upp publiceringar i traditionella medier. Det var ett
vanligt argument i Virtanen-fallet där hans feministiska texter ansågs hycklande efter Wallins påstående.
Virtanens plattform för sina åsikter framställdes i dessa
resonemang som mycket större än Wallins, vilket skulle
rättfärdiga en publicering.
I äldre domar om förtal på sociala medier, som den
uppmärksammade Instagram-domen i Göteborgs
tingsrätt från 2013, fanns det bland de dömda gärningsmännen och många mediekonsumenter en oförståelse för de sociala mediernas genomslagskraft. I
detta uppmärksammade fall dömdes för publiceringar
på ett Instagram-konto som visserligen var låst, men
med 8 000 följare blev räckvidden ändå enorm och
skapade stora kravaller i Göteborg. Den minderåriga
flickan bakom kontot dömdes att betala 15 000 kr till
38 av de uthängda personerna (Göteborgs tingsrätt
dom i mål B 705-13 2013-06-25).
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Det har efter det blivit svårare att hävda att sociala
medier, bloggar och enskilda poddar skulle ha en
under
dånig, svag David-position gentemot Goliat-
medierna (Ostrowska, 2013). Men argumentet anas
fortfarande när gränslösa pub
liceringar ska moti
veras: de traditionella medierna har stort genomslag,
och med stor makt kommer stort a nsvar, medan de
sociala och digitala medierna har mindre makt och
därmed mindre ansvar.
Ett annat sätt att förhålla sig till storleksskillnader
hos olika mediekanaler exponerades när Rättegångs
podden fick kritik för sin användning av ljud och video
från rättegångssalar. Många anhöriga var upprörda
efter att scener och vittnesmål spelades upp igen i podden, ibland ljudsatta med sentimental stråkmusik och
ljudeffekter (Erlandsson och Sundell, 2019). Poddens
upphovsperson Nils Bergman menade i en intervju i
SVT att han bara använde sig av offentlighetsprincipen
och att han dessutom som podd var ”sist på bollen”
(Voss Sundell, 2019). Dom hade fallit i målen han poddade om, vunnit laga kraft och det mediala intresset
hade sedan länge falnat. Rättegångspodden skulle alltså
inte ses som nyhetsledande eller den som skapade nyheten utan bara ompaketerade den. Bergman och andra
poddare argumenterar närmast för att podden ska ses
som en ny, kompletterande och i grunden annorlunda
medieform (Norgren, 2019). Undertonen är att reglerna
för poddar inte ska vara lika stränga, inte heller när det
gäller hur brottsoffer ska behandlas. Bergman sa sig
dock efter k
 ritiken i SVT vara villig att t ex börja informera anhöriga innan publicering.
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Medie-appropriering

Ett fjärde argument som ibland förs fram för publiceringar som går över den traditionella medieetiken är
att dessa nya medier agerar och resonerar precis som
traditionella medier. De imiterar både vid publiceringar och i sina försvarstal språkbruk och verktyg från de
traditionella publicisterna, men gör andra etiska val.
Ett sådant exempel är Joakim Lamotte som kallar
sig journalist och han själv och många av hans f öljare
menar att han arbetar med journalistiska metoder som
reportage och granskningar. Samtidigt får Lamotte
mycket kritik för sina metoder och en rättsprocess är
inledd under våren 2020 för förtal inte bara mot den
person som delat hans Facebook-inlägg om Näthatsgranskaren, utan även mot Lamotte själv. Lamotte
själv menar att han bara publicerar sanningen – att
mannen bakom Näthatsgranskaren dömts för djur
plågeri – medan mannen menar att det inte är av allmänintresse (Karlsten, 2020 maj). Fallet beräknas tas
upp hösten 2020, efter den här bokens pressläggning,
men klart är att inom ramen för en traditionell medieetik skulle ett sådant påstående inte publiceras.
Det som egentligen avgör här är huruvida mannen
bakom Näthatsgranskaren anses vara en offentlig person som ska behöva stå ut med en sådan uthängning. En
känd politiker eller företagsledare hade fått acceptera
mer, men är Näthatsgranskaren en sådan offentlig person? Lamottes följare skulle tveklöst säga ja, eftersom
han gjort sig till en aktiv och framgångsrik fiende till
många av de som följer och kommenterar på Lamottes

Ett medielandskap med dubbla etiska måttstockar | 101

och liknande sidor. Flera av dem är fällda för förtal och
hets mot folkgrupp efter anmälningar från Näthatsgranskaren och Näthatsgranskarens 
metoder är väl
kända. I den etablerade offentligheten är han närmast
okänd, i cirkeln runt Lamotte är han minst lika känd
som en riksdagspolitiker. Därför blir det närmast obegripligt för många som läser Lamotte att Näthatsgranskaren inte skulle vara en offentlig person.
Precis som traditionella medier används alltså
journalistiska verktyg och termer, men även en etisk
bedömning av huruvida informationen är av allmänintresse som kräver offentlig belysning. Men vems
allmänintresse?
Ett annat exempel på hur det uppstår konflikter
mellan en gammal och en ny medieetik är domen
mot Petterssons blogg hösten 2019, som publicerat en
bild från Facebookgruppen Vi står inte ut (Högsta
domstolen B 6135-19 2020-01-22). Personen som ägde
bilden anmälde Petterssons blogg för brott mot upphovsrättslagen och mannen bakom bloggen hoppades
bli friad, precis som Dagens Nyheter blivit tidigare när
de publicerade en bild från Sara Skyttedals Facebook
sida (Svea hovrätts Patent- och marknadsöverdom
stolens dom PMT 722-17 2018-10-05). Men både tingsrätt och hovrätt fann bloggaren skyldig, eftersom han
”varken motsvaras av eller är knuten till någon publikation som utkommer med viss periodicitet.” Det fanns
inget som kunde likställa hans blogg med en tidning
eller tidskrift ”i den mening som avses i upphovsrättslagen”, detta trots att bloggaren själv menar att han
publicerat 15–25 inlägg per dygn under drygt åtta års
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tid och därför utan tvekan skulle anses utkomma med
periodicitet. Domen fick relativt lite uppmärksamhet
men visar hur bloggaren anser sig likställd med en pub
licist på grund av sin periodicitet.
Den legitimitet som finns hos traditionella medier är
i dessa fall tänkta att spilla över på de nya medier som
lånar och approprierar metoder, språkbruk och resonemang. För många av dessa nya aktörer stämmer det
säkert. I kommentarsfält hos Lamotte och i Facebookgrupper undras ofta varför traditionella medier tillåts
göra vissa publiceringar, medan Lamotte kan fällas.
Samma resonemang syns även i fallet med Petterssons
blogg.
Sammanfattning

Med dessa fyra argument finns utan tvekan en ny
utveckling som skiljer sig från den traditionella medieetiken. Det har skapat ett medielandskap med dubbla
måttstockar. Framväxten av nya medier och aktörer
har ändrat många svenskars syn på medieetik, vilket
syntes under Metoo-hösten 2017. Då brukades sociala
medier till namngivningar, anklagelser och utpekanden
som gick mycket längre än vad traditionella medier gör.
I sociala medier blev definitionen av allmänintresse en
annan än i traditionella medier.
Att låta uthängda personer bemöta förekom nästan
aldrig. Många medieanvändare var lättade, det var som
att det medieetiska systemet dittills tystat och förtryckt
åsikter och erfarenheter. Nu fick de komma fram.
Många traditionella tidningar drogs med i ruset och
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inspirerades till publiceringar som de fick ångra, med
fällningar hos Pressombudsmannen och kritik som
följd. De dubbla måttstockarna blev tydliga.
De nya aktörerna agerar inte nödvändigtvis med illvilja eller dåligt omdöme. Snarare är de bättre än de
gamla medierna på att spegla vad mediekonsumenterna förväntar sig att svenska medier ska publicera.
I många av de fall som tagits upp i den här texten har
publiceringarna starkt stöd bland läsare. Det kan delvis ha att göra med en ny bild av vad som är offentlighet och allmänt: när räckvidder för medier blir mindre
krymper också offentligheten. Hos Joakim Lamotte är
Näthatsgranskaren mer känd än en minister, men han
är okänd i den traditionella offentligheten. Ett annat
skäl till att de fyra argumenten har starkt stöd är att de
traditionella medierna kritiseras för att vara överdrivet
försiktiga och uppfattas gå i otakt med läsarnas och
användarnas nya medievanor.
Den svenska medieetiken bygger på frivillighet
och självreglering. Det är ett system som fungerat väl
och det finns all anledning att städa själv istället för
att släppa in politiker, jurister och lobbyister i medie
etiken. Under hösten 2019, när flera poddar granskades
för sin bristande medieetik, var både kulturministern
och justitieministern ute och flaggade för nya regelverk
för att stävja etiska övertramp.
I de fall som tas upp i den här texten finns de fyra
argumenten som en ny sorts etiskt system, men det är
bräckligt och saknar bred förankring bland aktörerna.
Återstår gör alltså bara lagen som etiskt återhållande
system för nya medier. Det är en stor skillnad mot det
system som de traditionella medierna lutar sig mot.
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Där är juridiken en stadig men kärv bas som toppas
med frivilliga överenskommelser med hänsyn till publik och samhälle. För de nya medieaktörerna saknas
den överbyggnaden.
De juridiska ramarna för publicister och journalister
syftar till att säkerställa den fria åsiktsbildningen och
gör det möjligt för svenska medier att utföra sitt uppdrag. Nils Funcke har i en text varnat för att även en liten
förändring skulle kunna leda till en ”permafrost för den
granskande journalistiken” (Funcke, 2019).
Risken är förstås att om publiceringar stödda på
de här fyra argumentet blir ett vanligt inslag kan det
försvaga den svenska idén om ett frivilligt publicistiskt
system, som har stor juridisk och politisk trovärdighet.
Det skulle öppna för mer lagstiftning, mer rättegångar
och ett tuffare klimat för alla publicister. I värsta fall
permafrost.
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Farligt använda anonymitet
som ursäkt för frossande
i detaljer!
Sofia Wadensjö Karén*

”Vem är 47-åringen? Du kan väl ta reda på det och
berätta.”
En gammal kompis hör av sig. Det är tidigt 2000-tal
och jag har precis börjat jobba som reporter på Aftonbladets söndagsbilaga. Den här veckan gör rubrikerna
i kvällstidningarna verkligen sitt jobb när de berättar
kittlande detaljer om ”den kända skådespelaren”.
Formuleringarna är välbekanta, alla har vi sett
dem. De börjar med ”lång och framgångsrik karriär”,
fortsätter med ”många huvudroller i flera film- och tv-
produktioner” och landar kanske i ”nyligen setts på
en av landets största scener”.
Formuleringarna har ett tydligt syfte: Berätta så
mycket att läsaren förstår att det här är en person de
känner till, kanske även väcka lite spekuleringar till liv,
samtidigt som den bortre gränsen ligger berghårt fast.
Nämligen den att aldrig ge så många detaljer att det
* Sofia Wadensjö Karén är journalist och VD för UR. Hon har en bakgrund på bland annat Aftonbladet och som VD och chefredaktör för
Tidningen Vi samt som styrelseordförande för Utgivarna.
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tvärsäkert går att identifiera personen som det handlar
om. Med den förutsättningen säkrad kan därefter resten av innehållet i texten gå in på närgångna detaljer.
Det gör den också. Ingen läsare behöver bli besviken.
I dag ser medielandskapet helt annorlunda ut. Särskilt om man med termen medielandskap även inbegriper sociala medier och de mindre seriösa kanaler
som ofta omnämns som ”alternativa medier”. Vi åter
kommer till dessa, för att först fördjupa oss i det som
inte skiljer sig åt idag jämfört med början av detta århundrande, nämligen principerna för den ansvarige
utgivaren. Ansvarig utgivarskapet är en unik princip,
i akt och mening att skapa rakryggade och ansvars
tagande medier. För vissa medier, som tidningar samt
radio- och tv-sändningar, måste en ansvarig utgivare
utses, medan det för andra, som webbsidor och skrifter
som kommer ut färre än fyra gånger per år, är frivilligt.
Enligt grundlagen Tryckfrihetsförordningen är det
endast ansvarig utgivare som kan avgöra vad som ska
publiceras. Det är utgivaren och ingen annan som
ytterst bestämmer vad som ska stå i tidningen eller vad
som ska sändas ut. Eller som det står i lagen: ”Intet
däri får införas mot utgivarens vilja”. De krav som
ställs på att en ansvarig utgivare ska kunna förklara
varför hen har valt eller inte valt att publicera är befogade och en viktig del av systemet. Även om ansvaret
många gånger blir mer av formell art – få ansvariga
utgivare hinner själv läsa varje notis eller konsumera
varje utsänd minut – är ändå den ansvarige utgivaren
utan undantag juridiskt ansvarig.
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Trots att utgivarskapet alltså är oförändrat är kontexten som utgivaren verkar i helt förändrad. Skillnaderna
mot början av detta århundrade är revolutionerande.
Visserligen hade de flesta tidningar redan då startat
någon form av nättidning, men ännu hade inte college
killen Mark Zuckerberg kommit på idén att via nätet
koppla ihop stora mängder människor i virtuella kompisgäng. Gemene man delade kort sagt inte på långa
vägar information på internet på det sätt som sker i dag.
Att jobba på en kvällstidning då innebar någonting
unikt – möjligheten att ta del av ett skarpt ansikte i stället för det blurrade; ett namn i stället för ”47-åringen”
eller ”den kända skådespelaren”. Det var det som lockade till sig samtal som ovan, mer eller mindre avlägsna
vänner som blev så nyfikna av de kittlande detaljerna i
publiceringarna att de ville veta vem det handlade om.
Reflexen triggas likadant i dag. Men med den stora
skillnaden att idag behöver du inte känna någon som
jobbar på en kvällstidning för att stilla din nyfikenhet.
Informationen är aldrig längre än en googling bort.
Ofta inte ens det. (Även den som inte aktivt söker identi
teten bakom rubrikerna får ofta namnet b
 akom en tillräckligt kittlande publicering återberättat i samtal på
eller utanför nätet.) Är det i den förändrade kontexten
rimligt att vi ansvariga utgivare underlåter att göra analysen av vad detta innebär för våra p
 ubliceringar?
Allt tyder på att det bara blir viktigare att landets
ansvarsfulla publicister framstår som just det – som
ansvarsfulla publicister. Många ansvariga utgivare

möter just det behovet genom att allt bättre, tydligare
och mer transparent resonera, reflektera och förklara
sina publicistiska beslut. Detta som ett led i att öka för110 | Sofia Wadensjö Karén

ståelsen för journalistikens väsen, dess avvägningar och
dess komplexitet. Icke desto mindre har vi att göra med
en allt mer förvirrad publik. I flera uppmärksammade
fall de senaste åren har publicister valt olika linjer när
det kommer till namnpublicering. Så långt inget konstigt, det synliggör den komplexitet som det innebär att
vara ansvarig utgivare. Något facit finns icke, en mängd
olika fakta vägs in innan en utgivare landar i om en person ska namnges eller inte. Det är en av systemets mest
grundläggande principer.
Men. I och med den splittrade mediekonsumtion
där fler och fler tar del av ett ökat antal disparata
mediekällor ökar ofrånkomligen svårigheten att förstå
den ena eller andre utgivarens beslut och resonemang.
Liksom chansen att uppfatta en konsekvent linje. Enda
sättet för landets olika medieaktörer att minimera den
upplevda förvirringen är att fortsätta lägga tid, fokus
och kraft på förtydligande och fördjupande resonemang som förklarar den egna hållningen.
En gängse praxis som det däremot inte talas om så
ofta, men som nyttjas desto mer, är att en anonymiserad publicering kan bjuda på avsevärt mycket mer
närgångna och privata detaljer än en publicering där
namnet anges. Den utgivare som har beslutat att inte
publicera namn tillåter i de allra flesta fall långt fler
detaljer av privat karaktär. Är detta verkligen rimligt?
Med dagens förändrade medielandskap borde vi ha
en mer livaktig diskussion om denna praxis. Kan vi fortsatt verkligen betrakta den egna publiceringskanalen
som ett eget universum? Vi vet ju att möjligheten till
avanonymisering är såväl frestande som lättillgänglig,
ibland till och med ofrånkomlig. Det senare eftersom en
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oomtvistlig majoritet av alla mediekonsumenter idag
tar del av ett flertal olika nyhetskällor. Korsläsningen,
-tittningen och -lyssningen är helt enkelt så omfattande
att det omöjligt går att styra huruvida en publicering
konsumeras med eller utan kännedom om vem den utpekade personen är.
Ett beslut som grundar sig i en ansvarsfull publicistisk hållning (icke namnpublicering) kan följaktligen
helt motverka sitt syfte om utgivaren underlåter att
ta hänsyn till det olyckliga samspelet mellan mindre
seriösa sajter och/eller sociala medier. Den ansvars
fulla hållningen leder i praktiken till att det blir etter
värre för den uthängda – i en nyhetssändning får man
kanske namnet och i en tidning de snaskiga detaljerna.
Dagens mediekonsumtion sker inte i slutna, från
varandra separerade, kärl. Tvärtom är den informationsflod som väller fram omöjlig att väja för, eller att
sortera i. Om seriösa medier vill bibehålla det höga
förtroendet hos dagens mediekonsumenter måste vi
diskutera den förändrade kontext publiceringarna
befinner sig i. Fortsätter vi att gömma oss bakom den
egna plattformens anonymisering för att kunna gå in
på känsliga detaljer av högst privat karaktär kan den
publicistiska retoriken alltmer komma att uppfattas
som tom, utgivarmoralen som opportunistisk och den
journalistiska debatten som intellektuellt ohederlig.
Dagens ansvariga utgivare måste därför våga djupdyka i resonemanget huruvida en anonymiserad publicering på den egna plattformen verkligen innebär att
det är fritt fram att frossa i detaljer. Och kunna svara
på hur man förhåller sig till att medielandskapet har
förändrats så i grunden. Annars riskerar tyvärr aldrig
112 | Sofia Wadensjö Karén

så rakryggade, kloka och genomtänkta publicister att
uppfattas som hopplöst förlegade. Och – än värre –
tala med kluven tunga.
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Brottslighet och
namnpublicering
Ester Pollack*

Har det blivit vanligare med namnpublicering av
brottslingar? Har de etiska reglerna luckrats upp? Vad
betyder de sociala medierna för publicering av namn?
Är vi mer restriktiva i Sverige än till exempel i Stor
britannien? Det här är frågor som journalister återkommande ställt till mig under närmare två decennier,
ofta i samband med ett eller annat uppmärksammat
brottsfall där namnpublicering lett till debatt. Jag tillfrågas i egenskap av ”expert”, en forskare som bedrivit
studier om brottsjournalistik och bland annat skrivit
en avhandling om kriminaljournalistikens och kriminalpolitikens historiska utveckling. Därför hoppas
man att jag vet hur det förhåller sig med namnpublicering – men jag har fram till nu fått bli svaret skyldig.
* Ester Pollack är professor i journalistik vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hon forskar främst om samspelet mellan
svensk kriminalpolitik och kriminaljournalistik, rapporteringen om
Förintelsen i Sverige, utvecklingen av journalistik om politiska skandaler i Norden och källkritikens betydelse i en tid av desinformation och
propaganda. Hon har publicerat sig vetenskapligt såväl som populärvetenskapligt inom alla dessa forskningsområden. Den senaste boken är
skriven tillsammans med Sigurd Allern, Källkritik! Journalistik i lögnens
tid, 2019, Lund: Studentlitteratur.
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I det etiska regelsystem som växt fram över tid,
från den första ansatsen på 1920-talet till idag då det
omformats till att inkludera också etermedier och bli
Publicitetsregler – etik för press, radio och tv (från och
med den 1 januari 2020) har varsamhet med namn
publicering stått centralt. Det självpåtagna regelverket
föddes för att stävja pressens namnpublicering av villkorligt dömda brottslingar, med Publicistklubben som
drivande kraft.1 Idag ses systemet som ett publicitetsskydd för alla enskildas integritet.
Nedan presenteras några resultat av en studie av hur
namnpubliceringen sett ut i tre svenska d
 agstidningar
under åren 2014 respektive 2019.2 Det är Dagens
Nyheter (DN), Expressen och Aftonbladet som analyserats. Ett syfte har varit att jämföra en morgontidning
(Sveriges till upplagan största) med två olika kvällstidningar3. Morgontidningars behandling av brottslighet
har traditionellt haft en mer återhållsam karaktär än
kvällstidningarnas, vars ”nyhetsmix” bland annat prioriterat brott som en central kategori (Allern, 2001).
Ett vanligt antagande i linje med detta är att morgontidningarna är mindre benägna att publicera namn på
gärningsmän än kvällstidningarna. Kan den hypotesen
1
2

3

https://medieombudsmannen.se/publicitetsregler/medieetikens-historia/
Ett stort tack till Kalle Färm som genomfört kodarbetet såväl som
insamlingen av material.
”Kvällstidning” är en benämning som överlevt det faktum att dessa
tidningar sedan länge också ges ut om morgonen. ”Tabloider” är ofta
använd som synonym. Termen refererar inte till format, men, precis som
”kvällstidning”, till innehåll och form, med en särskild sorts ”nyhets
mix”, bildanvändning, tilltal (betraktat som ”folkligare”) och övrig
framtoning. Indelningen i populär- respektive elittidningar är också
vanlig, här behålls kvällstidnings- och morgontidningsbeteckningen.
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bekräftas? Om så är fallet, har tidningstyperna närmat
sig varandra under de två nedslagsåren som studerats?
Ytterligare ett syfte har varit att undersöka den
längre historiska utvecklingen av namnpublicering.
Den enda svenska studie där namnpublicering syste
matiskt undersökts i ett historiskt jämförande perspektiv, är Britt Börjessons Brott och publicitet.
Kriminaljournalistik och pressetik under 1900-talet
från 1988.4 Hennes undersökning behandlar kriminaljournalistikens utveckling både vad gäller omfattning, innehåll och form. Hon analyserar två morgon
tidningar, Göteborgsposten och DN. Frågan om
eventuella förändringar i namnpublicerings
praxis
utgör en del av hennes studie. För att kunna göra
jämförelser bakåt i historien, görs här ett försök att i
möjligaste mån upprepa Börjessons kodschema.5
Kriminaljournalistik och samhällsförändring

Brottslighet har alltid utgjort en viktig del av de journalistiska nyhetsberättelserna. Skälen till detta är många.
Ett nyhetskriterium är avvikelse från det ”normala”,
något brott uppfyller särdeles väl. Frågor om rätt och
fel, sant och falskt, om maktförhållanden och rättsväsendets olika roller står centralt och attraherar en
publik (Pollack 2001, 2020, Surette 2015). Under 1900och 2000-talen har stora samhälls
förändringar ägt
4

5

Hennes rapport var del av ett större forskningsprojekt, Publicistisk sed
vid Göteborgs universitet, med professor Lennart Weibull som projekt
ledare och finansierat av HSFR, Vetenskapsrådets föregångare.
Vi vill rikta ett särskilt tack till Britt Börjesson som frikostigt delat med
sig av diskussioner om definitioner och kodning.
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rum som på olika sätt påverkat m
 edierapporteringen
om kriminalitet. Det gäller exempelvis för brotts
utveckling, lagstiftning och straffpåföljder; liksom
för kriminalpolitik och allmänna normuppfattningar.
Kortfattat kan brottsutvecklingen beskrivas som ett
ökat antal polisanmälda brott från början av 1950-talet
(von Hofer, 1985), men en nedgång av lagföringar från
1970-talet till 2017 (Bäckman, m fl, 2020). Från fram
förallt början av 1990-talet minskar stöldbrottslig
heten medan våldsbrottsligheten ligger tämligen stabilt och narkotikabrottsligheten ökar (ibid). Dödligt
våld har dock ökat något under de senaste åren, till
följd av skjutningar inom kriminella miljöer. Vålds
nivån ligger emellertid sammantaget fortfarande lägre
än i början av 1990-talet (Brå, 2019). Påföljdsförändringar har under samma period gått i neoklassicistisk
riktning från minskad betoning av prevention till ökad
betoning av straffvärde (Tham, 2018).
Synen på gärningspersoner har utifrån kriminal
politiskt tänkande således varierat avsevärt över tid,
något som också blir tydligt i pressens brottsberättelser. Från 1950-talets skildringar av en person med
individuellt ansvar för sina gärningar till en gärnings
person präglad av social utsatthet och klassbakgrund
på 1970-talet åter till en individ som utkrävs eget a nsvar
under 1990- och 2010-talen (Pollack, 2001, 2020). Det
betyder dock inte att brottsjournalistiken på ett enkelt
sätt korrelerar med brottsutvecklingen (Hammarlund
& Andersson, 2018). Olika tider fokuserar på olika
brottsfrågor, även om vissa generella drag, såsom prioriteringen av det mest dramatiska, går igen. En rad faktorer, exempelvis kriminalpolitikens inriktning och alla
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dess olika aktörer liksom medieutvecklingen, u
 tövar
inflytande.
Över tid har en revolutionerande medieutveckling
skett, från 1920-talet och fram till idag, den period för
vilken namnpublicering av gärningspersoner nedan diskuteras. Själva mediestrukturen, medieinstitutionerna
och organisationerna har genomgått omfattande förändringar, liksom journalistrollen och journalistiken.
Den ekonomiska situationen för framförallt pressen har
under de senaste decennierna varit hårt pressad då stora
delar av annonsmarknaden tagits över av teknikjättarna
och den digitala omställningen av mediers intäkter
inte tillnärmelsevis kunnat ersätta denna inkomst
källa. Bland annat har det inneburit nedskärningar på
många redaktioner och knapphändigare resurser för
nyhetsbevakningen. Vi har också förändrat vårt sätt
att använda medier, speciellt efter den digitala revolutionen. De så kallade traditionella medierna, inklusive
dagstidningar, spelar dock fortfarande en viktig roll för
spridning av nyheter, också på brottslighetens område.
Inte minst har de betydelse som en arena för kriminal
politisk debatt och det offentliga samtalet om rättsfrågor. Frågor om brott och straff, rädsla och trygghet utgör ett politikområde med stort engagemang, och för
många olika intressen och aktörer på kriminalpolitikens område kanaliseras detta via medierna.
I den högerpopulistiska våg som präglat många länder under det senaste decenniet har brottsfrågorna, ofta
förbundna med migration, utgjort ett d
ominerande
tema i mycket av politisk debatt. Brottslingen ser i den
kontexten ut att vara en symbol för alla samhällets tillkortakommanden och kraven på strängare straff och
118 | Ester Pollack

ökade polisresurser diskuterats återkommande. Att
namnge misstänkta och gärningspersoner i offentligheten, inte sällan försöksvis identifierade av amatördetektiver, är ett tillvägagångssätt som praktiseras och
saluförs i vissa sociala medier och nätsajter. Har detta
utövat en press på de medier som är anslutna till det
etiska regelverket?6
Material och metod

Britt Börjessons studie från 1988 undersökte två stora
morgontidningar, Göteborgsposten och DN under två
veckor för åren 1920, 1935, 1950, 1975 och 1980. I likhet med hennes undersökning har sista veckan i mars
och september valts ut för år 2014 och år 20197 för
DN, Aftonbladet och Expressen. Med hjälp av databasen Svenska dagstidningar sållades alla artiklar som
behandlade olika former av brottshandlingar eller
misstänkta brottshandlingar ut på de valda datumen.
Alla bilagor till tidningarna (Sport, Kultur, DN:s
Stockholmssektion) ingick i undersökningen, dock
inte extratidningar såsom Expressens söndagsbilaga
som man får betala extra för.8
En avvägning var att artiklarna skulle fokusera på
faktiska brott. Artiklar som behandlade exempelvis
brottsstatistik, politiska beslut inom brottsområdet
6

7

8

Anslutna är de som är medlemmar av TU-medier i Sverige, TV4, SVT,
SR, UR samt fristående medieplattformar som frivilligt anslutit sig till
det pressetiska systemet (https://medieombudsmannen.se).
De fyra veckor som studerades blev därmed: 24–30 mars 2014, 22–28
september 2014, 25–31 mars 2019 och 23–29 september 2019.
Krönikor, ledare, insändare ingick ej utan endast artiklar som kan anses
tillhöra nyhetsjournalistiken, inkluderat nyhetsanalyser.
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eller som bara antydde brottsliga handlingar utan
fokus eller fakta ingick inte i undersökningen. För att
hålla undersökningen konsekvent med den tidigare
studien togs beslutet att undersöka de fysiska dagstidningarna snarare än de tre mediernas nätupplagor.
Samtliga tidningar lästes igenom i sin helhet för att bedöma vilka artiklar som uppfyllde angivna kriterier.
Urvalet resulterade i 800 artiklar (se tabell 1).9 Ett
kodschema med 31 olika variabler konstruerades baserat på Börjessons schema från 1988.10 Kodningsenheten för studien är artikel, oavhängigt av storlek. En av
variablerna skiljer dock mellan olika typer texter, med
notis som en egen kategori.11
Utrymmet medger endast att ett mindre urval av
alla resultat kan presenteras här. Först sägs något om
brottsartiklarnas plats och placering i de tre tidningarna, därefter om namnpublicering och andra identitetsmarkörer. Så görs en jämförelse med ovan nämnda
studie från 1988 och avslutningsvis försöker jag besvara
några av de frågor jag inledningsvis ställde.

9

10

11

Det vi inte genomfört är volymmätning av brottsnyheter i de olika tidningarna och vi kan därför inte säga något om utvecklingen av deras relativa
andel av all nyhetsrapportering. Börjesson gjorde också en kvalitativ studie
av mordfall, något vi inte heller följt upp här.
I kategorin ”Mord och dråp” har ”Vållande till annans död” tillförts och
i kategorin ”Rån” har ”Utpressning” tillförts. Data-relaterade brott blev
en ny kategori.
Reliabiliteten, dvs att kodningen ska vara så pass konsekvent att studien
kan upprepas av andra med snarlika resultat, testades genom att ett
intrakodartest genomfördes. En och samma kodare kodade om ett urval
av 100 texter (av totalt 800 texter). Kravet om att varje variabel ska kodas
på samma sätt i åtminstone 80 procent av fallen uppfylldes för samtliga
variabler som ingått i denna studie.

120 | Ester Pollack

Omfattning, plats och placering

För att sätta namnpublicering av gärningspersoner i
kontext behöver vi först veta hur de tre tidningarnas
brottsbevakning ser ut. Expressen är den tidning som
publicerar flest artiklar om brott under de utvalda veckorna, därefter följer DN och sist kommer Aftonbladet.
Mönstret med en tydlig ökning mellan de två åren är
densamma för alla tre tidningar, men mest d
 ramatisk
för Expressen (se tabell 1). Här bör det läggas till att
översikten ger en något skev bild av det utrymme som
rapporteringens ges i de olika tidningarna, då nästan
hälften av DN:s material under de två åren är notiser.12
Otvetydigt är att brottsrapportering prioriteras högre
2019 än 2014. Om detta blir en varaktig trend, får tiden
utvisa.
Tabell 1. Artiklar om brott i 2014 och 2019 i tre svenska
tidningar. Antal och procent inom tidning.
År

Dagens Nyheter

Expressen

2014

120 (43 %)

84 (28 %)

Aftonbladet
95 (43 %)

2019

160 (57 %)

216 (72 %)

125 (57 %)

Total

280 (100 %)

300 (100 %)

220 (100 %)

En viktig kontext är i vilka skeden av en brottshändelse
som rapporteringen sker. Studien av de tre tidningarna
2014/2019 visar att det mesta av brottsrapporteringen,
79 procent, sker i ett skede då ännu ingen dömts för
något brott. Här rapporteras om att nya brott begåtts,
om polisens undersökningar och utredningar och om
rättegångar innan någon dom fallit.
12

Expressen har knappt 2 procent notiser, Aftonbladet knappt 8.
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Behandlar tidningarna inrikes eller utrikes brottshändelser? Ungefär tre av tio brottstexter handlar om
kriminalitet som sker utrikes, resten om inrikes händelser. Det är små skillnader mellan tidningarna. Hur
mycket av brottsrapporteringen hamnar på första
sidan? Kvällstidningarna uppvisar en lite högre andel,
9 procent vardera, av förstasidestexter än morgon
tidningen med 4 procent. Lägger man emellertid till
förstasida på bilaga höjs andelen för DN. Den samlade
skillnaden är således marginell.
Namnpublicering

I vilken utsträckning återger de tre tidningarna namnen
på antagna gärningspersoner13? Huvudresultatet är att
de flesta brottsartiklar inte namnger brottslingar (se
tabell 2).
Tabell 2. Publiceringar av namn på antagna brottslingar
i tre svenska tidningar 2014/2019. Antal och procent.
Namn

Dagens Nyheter

Expressen

Aftonbladet

Ej namngivna

220 (79 %)

182 (61 %)

153 (70 %)

Namngivna

60 (21 %)

118 (39 %)

67 (31 %)

280 (100 %)

300 (100 %)

220 (101 %)

Summa

Expressen står för den högsta procentuella andelen av
brottsartiklar där gärningspersoner namnges, så följer Aftonbladet och sist placerar sig DN. Här har åren
2014 och 2019 lagts samman, då inga betydande skillnader fanns mellan dem.
13

”Gärningsperson” används omväxlande med ”brottsling”. Distinktionen
”antagna” är viktig och gäller för hela materialet. Se kommentar om icke
dömda längre fram.
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En väsentlig distinktion gäller huruvida det är ännu
inte dömda eller dömda personers namn som publi
ceras. De tre tidningarna publicerar tillsammans
namn i 245 (31 procent) av 800 registrerade artiklar
(se tabell 2). Om vi uteslutande ser på artiklarna där
namn publiceras, så visar det sig att tre fjärdedelar av
de gärningsmän som nämns i artiklar inte är dömda.
Hur förhåller det sig med brottstyp och namnpublicering? I tabell 3 har flera brottskategorier slagits samman till tre brottstyper: brott mot person, egendomsbrott samt övriga brott.14 För alla tre tidningar gäller
att namnpublicering i kategorierna "brott mot person"
och "övriga brott" dominerar tydligt över namnpublicering vid "egendomsbrott".
Tabell 3. Artiklar med namnpublicering efter brottstyp
i tre svenska tidningar 2014/2019. Antal och procent.
Brottstyp

Dagens Nyheter

Expressen

Aftonbladet

Brott mot person

13 (22 %)

50 (42 %)

28 (42 %)

Egendomsbrott

12 (20 %)

17 (14 %)

13 (19 %)

Övriga brott

34 (58 %)

51 (43 %)

26 (39 %)

Summa

59 (100 %)

118 (99 %)

67 (100 %)

Som framgår av fotnot 14 är kategorin övriga brott tämligen omfattande. Det kan delvis förklaras av att en rad
brottstyper samlats här, bland andra narkotikabrott, en
brottslighet som efter kriminaliseringen av narkotika
14

I brott mot person ingår: mord (försök)/ dråp/vållande till annans död,
misshandel, kidnappning/frihetsberövande, övrigt/odefinierat våld,
våldtäkt/sexuella övergrepp, övriga sedlighetsbrott, olaga hot/stalking/
ofredande, förtal/vanärande. I egendomsbrott ingår: rån/utpressning,
inbrott, stöld/häleri, bedrägeri/förskingring, skattebrott. Övriga brott
består av 14 olika kategorier, allt från datarelaterade brott och narkotikabrott till trafikbrott och allmänfarliga brott.
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bruk 1988 ökat kraftigt (Bäckman m fl, 2020) och som
tidningarna i den här studien flitigt rapporterar om.
Också korruption ryms i k
 ategorin, en brottstyp som
förekommer betydligt oftare än förväntat. Det förklaras delvis av att utrikesbevakningen i hög utsträckning
upptas av anklagelser om den amerikanske presidenten
Donald Trumps förehavanden. Inrikes blir Telias mutor
för att försäkra sig om marknadsandelar i Uzbekistan
samt a nklagelserna mot Swedbank om pengatvätt stora
nyheter efter a vslöjanden i SVT.15
Anges etnicitet och publiceras bild
på antagna gärningspersoner?

En omfattande debatt blossar med jämna mellanrum
upp om brottslingars etnicitet. Den handlar såväl om
frågan om överrepresentation i brottsstatistiken som
påståenden om mediers benägenhet att ”dölja” etnisk
härkomst. Publicitetsreglerna tillsäger att berörda personers etniska tillhörighet inte ska framhävas ”om de
saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande”
(https://medieombudsmannen.se/publicitetsregler).
Studien visar att gärningspersoners etnicitet sällan omskrivs i de tre tidningarna. Stor återhållsamhet präglar
uppenbarligen tidningarnas policy. Totalt finns etnicitet återgivet i 56 texter av 800. Oftast anges etnicitet i
Expressen (9 %), därefter följer (något överraskande)
DN (7 %) och minst benägen att publicera uppgifter
om gärningspersoners etnicitet är Aftonbladet (4 %). I
15

Om internationellt samarbete mellan grävande journalister vid avslöjande av korruption, se Pollack & Allern (2018).
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knappt hälften av de få artiklarna som nämner etnicitet
finns också namn nämnt.
Tabell 4. Är artiklar om brott i tre svenska tidningar
illustrerade med bild? Antal och procent.
Bild?

Dagens Nyheter

Expressen

Aftonbladet

Nej

252 (90 %)

159 (53 %)

159 (72 %)

Ja, identifierande

27 (10 %)

102 (34 %)

53 (24 %)

Ja, men avidentifierad

1 (0,4 %)

39 (13 %)

8 ( 4 %)

280 (100 %)

300 (100 %)

220 (100 %)

Summa

Hur ofta återges gärningspersoner med bild? Expressen
är den tidning som oftast publicerar bild, därefter följer
Aftonbladet och på sista plats återfinns DN (se tabell 4).
Av dessa är ett mindre antal avidentifierade, det vill säga
”pixlade” eller på andra sätt otydliggjorda. Utrymmet
som ges bildmaterial kan tolkas som en indikation på
hur uppslagen prioriteras och hur synliga de blir.
Brottsnyheter i historisk jämförelse

Britt Börjessons rapport från 1988 har, som tidigare
nämnts, inspirerat till föreliggande studie. Hennes
urval av brottstexter kom från två dagstidningar, 908
texter från Göteborgsposten och 637 texter från DN,
totalt 1545 artiklar fördelade över nedslag i fem olika
år under 1900-talet. I den studiens tabeller över resultat är de två tidningarnas texter sammanslagna. Det
betyder att jämförelsen inte kan göras för DN separat.
Då det intressanta är det större mönstret över tid och
den tendens (den procentuella förändringen) som kan
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avläsas, utgör detta inget större problem. För studien
från 2000-talet gäller att jag i de jämförande tabellerna
nedan lagt samman resultaten för DN för åren 2014
och 2019, då dessa skiljer sig mycket lite åt.

Brott mot
person

Egendoms
brott

Övriga
brott

Summa

Antal
artiklar

1920

21

12

25

42

100

137

1935

19

7

40

34

100

337

1950

20

15

35

30

100

341

1965

18

16

35

32

100

484

1980

24

17

30

28

100

246

2014/2019

37

33

11

19

100

277

År

Utländska
brott (alla)

Tabell 5. Brottstyp i Dagens Nyheter/Göteborgspostens
artiklar 1920–1980, och i Dagens Nyheter, 2014/2019. Procent.

Kommentar: Upplysningarna för åren 1920–1980 är hämtade från Börjesson (1988).

Två kategorier brottsnyheter visar en ökning över
decennierna: utrikesrapporteringen, liksom brotts
nyheter som rör brott mot person. Andelen nyheter
om egendomsbrott har däremot minskat kraftigt (se
tabell 5). Det ökade intresset för brott utanför Sveriges
gränser kan rimligen relateras till den större omvärldsorienteringen, sedan 1980-talet har exempelvis Sverige
blivit medlem i EU (1995) och internationaliseringen
av samhällslivets olika dimensioner har ökat kraftigt.
Förklaringen till den större fokuseringen på brott
mot person, kan inte enbart sökas i b
 rottsutvecklingen.
Det dödliga våldet ökade något under perioden vi ana-
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lyserat, men är lägre än i början av 1990-talet (Brå,
Rapport 2019:6). Konflikter inom kriminella miljöer
ökade dock kraftigt, med dödliga skjutningar som
följd, mycket uppmärksammade i medier och offentlig
debatt. Belysningen av det samhällsproblemet bör rimligen ha gjort avtryck i mediebevakningen. Samtidigt
kan kombinationen av en hårdnande mediemarknad
med ökad konkurrens och åtföljande prioritering av
”säljande” nyheter samt ett tryck från en politisk dagordning där brottslighet kommit i fokus, också ha haft
en inverkan.
Namnpublicering i historisk jämförelse

Hur ser det ut med namnpublicering i historisk jämförelse? I tabell 6 nedan, som endast omfattar svenska
brott, görs åtskillnad på namngivna personer respek
tive organisationer. Vi kan se stora förändringar över
tid. Allt färre brottslingar namnges över tid. Utvecklingen går från att flertalet gärningspersoner namngavs 1920 till att flertalet personer inte namnges från
1950 och 
senare, inkluderat åren 2014/2016. I sin
rapport drar Börjesson slutsatsen att efterlevnaden
av det etiska regelverket, inrättat 1923, haft effekt
(s. 57). Eftersom andelen ej namngivna 2014/2019 bara
är marginellt högre än 1980, blir konklusionen att
Börjesons resonemang fortsatt gäller.
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Tabell 6. Publicering av namn på antagna brottslingar
i Dagens Nyheter/Göteborgspostens artiklar 1920–1980,
och i Dagens Nyheter, 2014/2019. Procent.
År

Ej namngivna

Namngivna
Namngivna
personer organisationer

Summa

Antal

1920

10

74

16

100

99

1935

41

50

8

99

244

1950

73

26

0

99

244

1965

81

15

3

99

344

1980

83

11

6

100

158

2014/2019

79

18

3

100

280

Kommentar: Upplysningarna för åren 1920–1980 är hämtade från Börjesson (1988).

Hur ser det ut om vi ser till brottskategorier och namnpublicering över decennierna? Ett kanske förvånande
resultat för den som antar att brottsrapporteringen
blivit mer utelämnande över tid, är att namnpubliceringen när det gäller brott mot person sjunker rejält
över tid för dessa morgontidningar. Nära 90 procent
av gärningspersoner som begått eller misstänktes för
brott mot person, a lltså vålds- och sexualbrott av olika
slag, namngavs på 1920-talet. Åren 2014/2019 återges i
Dagens Nyheter endast namn för lite drygt tio procent
gärningspersoner som relateras till den typen brott.
Minskningen över tid gäller också för egendomsbrott
och övriga brott, men ökar intressant nog något m
 ellan
1980 och 2014/2019 (tabell 7). Om detta blir en bestående trend, får framtiden utvisa. Märk dock också att
denna statistik gäller de undersökta morgontidningarna. Som ovan nämnts (se tabell 2) ligger namnpubliceringarna i kvällstidningarna – speciellt i Expressen
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– på en högre nivå än i DN. För kvällstidningarna har
vi inte data för utvecklingen över en längre period.
Tabell 7. Procent artiklar med publicering av namn på antagna
brottslingar (svenska brott), efter brottstyp, i Dagens Nyheter/
Göteborgsposten 1920–1980 och Dagens Nyheter 2014/2019.
År

Brott mot person Egendomsbrott Övriga brott

Alla

1920

88

83

94

90

1935

43

64

56

59

1950

27

25

29

27

1965

21

16

21

19

1980

22

7

22

16

2014/2019

11

33

29

21

Kommentar: Upplysningarna för åren 1920–1980 är hämtade från Börjesson (1988).

Diskussion: namnpubliceringens praxis

Hur ser rapporteringen om brott, och praxis vad gäller
namnpublicering av brottslingar, ut vid mitten och
slutet av 2000-talet? Analysen av brottsbevakningen i
tre tidningar, DN, Aftonbladet och Expressen, visar
att samtliga skriver mer om brott 2019 än 2014. Här
bör man minnas att ungefär hälften av DN:s texter är
notiser. Den tidning som ökar sina brottsnyheter a llra
mest är Expressen, och det är också Expressen som
toppar listan med totalt flest texter om brott. Samma
tidning profilerar sig också med att vara den som o
 ftast
publicerar bild på gärningspersoner, i nära hälften av
brottstexterna. Därefter följer Aftonbladet där bild
publiceras för drygt en fjärdedel brottsnyheter och
sist kommer DN som inskränker sig till att publicera
bilder på brottslingar i en tiondel av sina brottsartikBrottslighet och namnpublicering | 129

lar. En möjlig tolkning är att tidningarna inte skiljer
sig nämnvärt åt när det gäller själva intresset för att
uppmärksamma brott, men utrymmet som ges brottsrapporteringen varierar. Hur detta tar sig uttryck i
perspektiv och inriktning, ser ut att variera, men kräver
fördjupade kvalitativa analyser.
Och vad gäller för namnpublicering av antagna
brottslingar vid mitten och i slutet av 2000-talet?
Tidningen Expressen ”leder” också i det avseendet,
därefter följer Aftonbladet och sist placerar sig DN.
Hypotesen om kvällstidningarnas något större benägenhet att publicera namn på gärningspersoner kan
således bekräftas. Namnpubliceringen är dock, som
tidigare nämnts, begränsad. För den namngivning
som finns, gäller att samtliga tidningar oftare publicerar namn när det handlar om brott mot person, än
om egendomsbrott. Alla tre tidningar är emellertid
restriktiva med angivande av etnicitet.
Har det då blivit vanligare med namnpublicering ur
ett längre historiskt perspektiv, från 1920-talet och fram
till idag? Svaret blir nej, så ser inte ut att vara f allet. Här
är viktigt att komma ihåg att jämförelsen endast gäller
DN för 2000-talet och DN och Göteborgsposten för de
tidigare decennierna. Den ökning som sker från 1960och 80-talen till idag, representeras av namns nämnande
för personer som begått egendomsbrott eller ”övriga
brott”. Vid brott mot person är tendensen tydlig: allt
färre brottslingar namnges över decennierna. Redan
på 1950-talet nämndes färre brottslingar vid namn än
under 1920- och 30-talen, och denna tendens gäller
fortsatt. Hur utvecklingen för kvällstidningarna ser ut i
det längre historiska perspektivet vet vi dock inte.
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En lärdom från forskningen om kriminaljourna
listik är, som ovan nämnts, att nyheterna om brott inte
är en enkel spegel av verkligheten, i sammanhanget
oftast refererad till som brottsutvecklingen. Namnpubliceringens historia måste relateras till en rad faktorer: uppmärksamhetens inriktning vid en viss tidpunkt, de intressen och aktörer på brottsområdet som
är engagerade och det kriminalpolitiska ”klimatet”.
Efterlevnaden av det etiska regelsystemet är givetvis
också en faktor av betydelse, men även den är beroende
av en rad samhälleliga villkor för medierna.
Har det etiska regelverkets efterlevnad över tid luckrats upp? Britt Börjesson drog i sin studie slutsatsen att
det etiska regelsystemet verkade som en bromskloss.
Det restriktiva förhållningssättet till namnpublicering
blev över decennierna etablerat, och när villkoren för
pressen på olika sätt förändrades hade också namn
publiceringens praxis kunnat vara betydligt mer tillåt
ande – om inte acceptansen för återhållsamheten sedan
decennier utgjort närmast en journalistisk reflex. Det
är en hållning som, åtminstone för den här undersökta
morgontidningen, ser ut att ännu idag vara giltig.
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När allt är ett
knapptryck bort
Synen på namnpublicering i en ny medievärld
Bengt Johansson & Britt Börjesson*

Det är svårt för svenska brottslingar att bli kändisar på
riktigt. Oftast kommer inte deras bild och namn ens
med i nyheterna eftersom professionella nyhetsmedier
i regel anonymiserar personer som begår brott. Ännu
större hänsyn visas offer för olyckor och brott. Vad
det handlar om är att professionell journalistik väger
begrepp som sanning, relevans och medmänsklig hänsyn mot varandra. Allt för att vårda förtroendet för
medierna.
Men allt oftare ställs frågan om en sådan etisk hållning är försvarbar. Kan det vara rimligt att avstå från
att publicera uppgifter redaktionen har tillgång till i
ett medielandskap där man med en enkel sökning på
nätet ofta kan hitta källor som berättar allt och lite
till? Är Publicitetsreglernas skrivningar om respekt
* Bengt Johansson är professor i journalistik och masskommunikation
vid JMG. Hans forskning fokuserar på journalistik, politisk kommunikation och kriskommunikation. Britt Börjesson är universitetsadjunkt
på JMG, undervisar främst om mediestruktur, pressetik och medielagstiftning. Har medverkat i bl a forskningsprojekten Publicistisk sed och
Marknads- och demokratidriven yttrandefrihet.
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för personlig integritet befogade i vår tid, eller är de en
nedlåtande hållning mot en publik som kräver sin rätt
att serveras alla detaljer om en händelse?
Det har vi undersökt och det var med stor spänning
vi inväntade resultaten från SOM-undersökningen 2019
och från Journalistpanelen vintern 2020. Resultaten var
förvånande. När allt kan sägas ha förändrats i medievärlden verkar det ändå inte som att svensk pressetik alls
blivit omodern. Trots att allt bara är ett knapptryck bort.
Den ovan skissade medieetiska problematiken handlar om var gränsen mellan det offentliga och privata ska
dras. Då utgår vi från att det finns två sfärer i samhället: dels en privat, fredad sfär, dels en offentlig sfär som
är öppen för insyn. Vi tänker oss att det skall finnas en
markerad rågång mellan dessa, mellan privatliv och
offentligt liv. Men under vissa förutsättningar kan rågången överträdas, om det privata på ett avgörande sätt
inverkar på det offentliga (SOU 1980:8; SOU 2016:41).
Gränsen mellan dessa två sfärer har också blivit mer
otydlig i och med ny medieteknologi. Offentligheten är
bara ett knapptryck bort och på många sätt har gränsen mellan det p
 rivata och det offentliga blivit otydligare. K
 anske har den nästan försvunnit (Ekström &
Johansson, 2019).
De medieetiska reglerna talar om att freda privat
livet, men också om oavvisligt allmänintresse. Personer
kan därmed ses som offentliga eller privata1. Offentliga personer är i princip journalistikens centrala objekt och diskussionerna kring medieetik har också ofta
handlat om att även offentliga personer har rätt till en
1

https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-press-radio-och-tv/
publicitetsregler
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fredad, privat zon (jf Habermas, 1962/1984). Särskilt
denna aspekt har varit i centrum för de senaste årens
medieetiska debatt, där också frågan om förtal och förtalsrättegångar fått stor i uppmärksamhet (se även Torbjörn von Kroghs kapitel, Therese Rosenvinges kapitel
och Ester Pollacks kapitel).
De två dimensioner av offentligt och privat kan ses
som en typologi över olika typer av ”rum”, där personer antingen kan ses som privatpersoner eller offentliga personer (Figur 1). Dessa kan också befinna sig i
privatsfären eller i den offentliga sfären. Applicerar
vi modellen på medieoffentlighet och journalistikens
redaktionella bedömningar kan individer (kända och
okända) som uppmärksammas i en nyhet, men inte
identifieras – med namn eller andra uppgifter som
direkt pekar ut dem för en större krets – sägas befinna
sig i den privata sfären (ruta 1 och 3). Om de namnges
befinner de sig i den offentliga sfären (ruta 2 och 4).
Sfär

Person

Privat

Offentlig

Privat

1

2

Offentlig

3

4

Kommentar: Figuren är hämtad från Weibull (1989). I ruta 1 befinner sig privat
personer som inte namnges i nyheterna och offentliga personer som inte heller ser sitt
namn i medierna hamnar i ruta 3. Namnges man placeras privatpersoner i ruta 2 och
offentliga personer i ruta 4.

Men medietiken är inte statisk. Om man vill kan man
se den som ett kontrakt mellan medierna och medie
publiken om var gränsen går för vad som går an.
Gränser sätts, och förflyttas, i en offentlig diskussion
som ofta utgått från enskilda nyhetshändelser, och
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uppfattningar om rätt och fel i journalistikens skildring av dessa. I vilken riktning denna gräns vandrar är
inte heller självklart. Tidigare forskning har beskrivit
utvecklingen bland allmänhetens och journalisternas syn på medieetiken runt millennieskiftet som en
rörelse mot en privatare privatsfär och en offentligare
offentlighet (Börjesson, 2007). Vanliga människor

som råkar ut för olyckor eller även begår brott ska inte
självklart behöva schavottera offentligt. Å andra sidan
kunde man då se krav på större och större offentlighet
för våra makthavare. Är du politiker, företagsledare
eller känd på annat sätt får du räkna med att det tas
mindre hänsyn till din privata sfär. Den synen delades
då av både journalister och allmänhet i de enkätstudier
som gjordes inom ramen för forskningsprojektet Pub
licistisk Sed vid JMG. Även om riktningen var densamma fanns det tydliga skillnader mellan journalister
och allmänhet, där journalisterna var mer benägna att
skydda misstänkta brottslingars identitet, medan allmänheten hade större förståelse för att vanliga män
niskors privata sfär borde skyddas (Börjesson, 2007;
Weibull & Börjesson, 1995).
Men vi befinner oss nu, sedan mer än ett d
 ecennium,
i en ny medievärld. Vi har alla både kamera och pub
liceringsverktyg i fickan och filmer eller bilder från händelser som exempelvis olyckor kan på stående fot offentliggöras. Ibland når det en mycket stor publik. Debatten
om var gränsen mellan det offentliga och privata ska
gå har också varit livlig och har handlat om så olika
saker som räddningspersonals möjlighet att arbeta på
olycksplatser, uthängningar av privatpersoner på sociala
medier och kändisars rätt till privatliv.
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Situationen har skapat en stor politisk enighet, vilket medfört införande av lagar om exempelvis utökat
skydd för personuppgifter och om kränkande fotografering (Brottsbalken 1962:700, D
 ataskyddsförordningen
GDPR). Dessa lagar är egentligen inte tillämpliga på
professionella medier, som har större frihet i enlighet
med Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, men utvecklingen har ändå satt traditionella medier i en mer utsatt position. Omvänt har också
trycket på att publicera personuppgifter ökat då uppgifterna redan spridits i sociala medier eller på andra
plattformar.
Det fanns ett glapp i kunskapen om hur allmän
hetens och journalisternas syn på medieetik utvecklats
de senaste decennierna. Ett försök att fylla gapet gjorde
i samband med Stockholmsattentatet 2017 (Ghersetti &
Johansson, 2018). Frågorna var inte ställda på samma
sätt som i tidigare studier, men även här konstaterades
skillnader mellan allmänhet och journalister. Allmänheten var mer angelägen om att identitet på misstänkta
brottslingar (attentatsmannen) skulle publiceras. Vad
som däremot stack ut var att allmänheten i högre grad
än journalisterna också önskade att namnen på offren
för attentatet borde offentliggjorts tidigare. På detta
sätt skilde sig resultaten från tidigare forskning, där
allmänheten i högre grad än journalister velat skydda
privatlivets helgd. Frågan är då om detta var kopplat
specifikt till händelserna på Drottninggatan eller om det
speglar en generell förflyttning av medieetikens gränser.
För att kunna få en mer aktuell genomlysning av
hur synen på medieetiken utvecklats ställdes fråge
batterierna om medieetik från tidigare undersök138 | Bengt Johansson & Britt Börjesson

ningar till allmänheten i 2019 års SOM-undersökning
(november/
december) samt till Journalistpanelen
(J-panelen) vid Göteborgs universitet (februari 2020),
(se appendix för mer information om urval och
metod). Ett av de två frågebatterierna innefattade de
frågor som kort redovisats ovan, d v s hur journalister
ska behandla identitet på inblandade personer i olika
nyhetshändelser (mordmisstänkta, olycksoffer, rattfulla politiker/företagsledare mm). Ska den redovisas,
utan inskränkningar, med inskränkningar eller skall
man inte skriva alls om saken? Dessutom ställdes ett
batteri frågor där svarspersonerna får ta ställning ut
ifrån ett brott – förskingring ur en lokal förenings
kassa – och om man anser att namnet skall publiceras,
beroende på den inblandade personens ställning i
samhället, på en lista som sträcker sig från statsråd till
lokal småföretagare.
Offer och gärningsmän – privatare privatpersoner

Hur har då synen på medieetik förändrats från slutet
av 1980-talet fram till dagens datum? Om vi börjar
med privatpersonerna ser vi i tabell 1 att olycksoffer
rör sig allt mer in i ”privatrutan” d v s att en större
andel av svarspersonerna anser att privatpersoner inte
bör namnges, vilket också är den tydligaste rörelsen i
hela materialet. På 1980-talet ansåg en femtedel bland
allmänheten att namn kunde publiceras på offren i en
bussolycka, och nästan dubbelt upp bland journalister.
Två decennier in på det nya millenniet är det nästan
ingen som tycker så, vare sig bland journalister eller
allmänhet. Noterbart är också att journalister idag
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verkar ännu mindre benägna än allmänheten i att
namnge olycksoffer. I andra frågor (se tabell 1 i appendix) som att en villaägare som drabbas av en skadegörelse ser vi också samma riktningsförändring mot
mindre namnpublicering över tid. I andra frågor har
ingeting hänt. Namnpublicering i en vårdnadstvist var
självklart att anonymisera redan på 1980-talet. Det är
inte blivit mer accepterat sedan dess.
Tabell 1. Åsikt om publicering av identitet på barn
och vuxna som omkommit i en bussolycka bland allmänhet
och journalister 1989, 1994, 1999, 2005 och 2019/2020.
Andel ja, utan inskränkningar (procent).
1989

1994

1999

2005

2019/2020

Allmänhet

23

20

9

*

5

Journalister

38

27

17

7

2

Kommentar: * = frågan ej ställd, Allmänhet: 1989 N=1 547, 1994 N=1 646, 1999
N=1 711, 2019 =1 682 Journalister 1989 N=830, 1994 N=1 025, 1999 N=1 033,
2005 N=1 084, 2020 N=836.
Källa: De nationella SOM-undersökningarna, Journalistundersökningen, J-panelen.

Gärningsmän: mordmisstänkt
och knarkbrottslingen

Att det inte anses legitimt att avslöja privatpersoner
som är drabbade – och särskilt om barn är inblandade
– kan för oss i nutid verka självklart. Men det finns
andra icke offentliga personer vars beteende gör att
hänsyn till deras personliga integritet inte är lika självklar. Vi tänker då på gärningsmän av olika slag.
Den skyldige är central i historien om ett brott.
Under de senaste decenniernas debatt har frågan om
namnpublicering i samband med brott varit en stor
och återkommande fråga, dels i relation till en medie140 | Bengt Johansson & Britt Börjesson

utveckling där vissa sajter har som affärsidé att hänga
ut brottslingar, dels i relation till integrationsdebatten. Trots denna debatt visar siffrorna ur såväl SOM-
undersökningen som Journalistpanelen att opinionen
nästan inte rört sig alls. Bland allmänheten anser ca
var femte att namn på misstänkt mördare bör publi
ceras (tabell 2). Bland journalisterna är det en icke-
fråga. Nivån var väldigt låg redan tidigare, men nu är
det knappast någon i journalistkåren som anser att
namn på misstänkta för mord ska finnas i nyheterna.
Tabell 2. Åsikt om namnpublicering av person som är
misstänkt för mord bland allmänhet och journalister 1989,
1994, 1999, 2005 och 2019/2020. Andel ja, utan inskränkningar
(procent).
1989

1994

1999

2005

2019/2020

Allmänhet

16

20

Journalister

4

4

24

*

20

4

3

1

Kommentar: * = frågan ej ställd. Allmänhet: 1989 N=1 548, 1994 N=1 640, 1999
N=1 711, 2019=1 680, Journalister 1989 N=841, 1994 N=1 041, 1999 N=1 049,
2005 N=1 081, 2020 N=834.
Källa: De nationella SOM-undersökningarna, Journalistundersökningarna, J-panelen.

En misstänkt narkotikabrottsling blir också allt mindre
självklar att namnge bland allmänheten (tabell 3). Från
en tredjedel minskar det till en femtedel som a nser att
nyheten skall publiceras utan inskränkningar. Bland
journalister går det också ner. Idag finns det i stort sett
inga journalister i vår undersökning som svarar att
namn på misstänkta n
 arkotikabrottslingar ska publi
ceras. Det bör påpekas att lagstiftningen förändrades i
slutet av 1980-talet, så att även innehav blev brottsligt.
Kanske är nedgången i vilja till namnpublicering av
denna typ av gärningsmän, åtminstone delvis, knutna
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till att inte bara langare kan åtalas utan även brukare.
Inom juridiken och politiken talas ibland om lagstiftningen som en normbildande kraft – genom att göra det
kriminellt att alls befatta sig med t ex narkotika tänker
man sig att påverka opinion till en h
 årdare hållning.
Kanske fungerar det tvärt om: genom att k
 riminalisera
gärningar som inte skadar någon annan än gärningsmannen själv, blir kanske allmänhetens attityd till en
brottsrubricering mer förlåtande?
Tabell 3. Åsikt om namnpublicering av person som anhållits
misstänkt för narkotikabrott bland allmänhet och journalister
1989, 1994, 1999, 2005 och 2019/2020. Andel ja, utan
inskränkningar (procent).
1989

1994

1999

2005

2019/2020

Allmänhet

34

35

33

*

21

Journalister

10

10

6

3

1

Kommentar: * = frågan ej ställd. Allmänhet: 1989 N=1 543, 1994 N=1 632, 1999
N=1 703, 2019=1 679, Journalister 1989 N=837, 1994 N=1 035, 1999 N=1 038,
2005 N=1 078, 2020 N=834.
Källa: De nationella SOM-undersökningarna, Journalistundersökningarna, J-panelen.

Sammantaget rör sig gärningsmän, precis som offer,
mot ”privatrutan”, d v s de anses i mindre grad än
tidigare behöva synas med namn offentligt i samband
med det de anklagas för. Även om det inte handlar om
dramatiska förändringar är riktningen glasklar. Det
fortsätter mot en privatare privatsfär.
Politiker och företagsledare – mot mer
offentlighet

Går vi över till personer som har en mer offentlig ställning finns det inte samma tydliga rörelse mot att slippa
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offentlighetens ljus i mindre smickrande sammanhang.
Snarare tvärtom. Politiker som deklarerat falskt har
inte under de trettio år vi undersökt saken ansetts v ärda
pressetisk hänsyn, åtminstone inte i allmänhetens ögon
(tabell 4). Runt 60 procent anser att uppgifterna ska
publiceras utan inskränkningar. A
 ndelen journalister
med samma åsikt har tidigare varit något lägre. Men
över tid tycks journalisterna ha blivit hårdare i sina omdömen. I den sista mätningen ansåg 64 procent av journalisterna att falskdeklarerande politiker borde få leva
med att deras namn avslöjades i nyheterna.
Tabell 4. Åsikt om namnpublicering av politiker som är åtalad
för falskdeklaration respektive rattfylleri bland allmänhet
och journalister 1989, 1994, 1999, 2005 och 2019/2020.
Andel ja, utan inskränkningar (procent).
1989

1994

1999

2005

2019/2020

Allmänhet

62

59

Journalister

51

61

60

*

58

56

67

64

Allmänhet

*

52

Journalister

36

49

50

*

50

41

62

57

Falskdeklaration

Rattfylleri

Kommentar: * = frågan ej ställd. Allmänhet: 1989 N=1 548, 1994 N=1 640/1 642,
1999 N=1 708/1 707, 2019=1 683/1 679 Journalister 1989 N=840/835, 1994
N=1 037/1 027, 1999 N=1 039/1 036, 2005 N=1 075/1 082, 2020 N=833/831.
Källa: De nationella SOM-undersökningarna, Journalistundersökningarna, J-panelen.

Rattfylleri hos politiker kan kanske ses som ett tillkortakommande som i högre grad kan få stanna i det
privata. Men skillnaden är inte stor från synen på att
falskdeklarera. Hos allmänheten finns det ingen skillnad från förr. Hälften anser att nyheten bör publiceras
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utan inskränkningar. Förändringen över tid är att journalister i högre grad svarat att de tycker att nyheten
skall publiceras med namn och allt, och andelen som
svarar så är nu högre än andelen bland allmänheten.
Företagsledaren – som ju egentligen kan ha väl så
stort inflytande på vårt samhälle – anses i lägre grad
än politikern behöva skylta med namn i medierna.
Det gäller både för falskdeklaration och för rattfylleri
(tabell 5).
Tabell 5. Åsikt om namnpublicering av företagsledare som
anhållits/åtalats för falskdeklaration respektive rattfylleri
bland allmänhet och journalister 1989, 1994, 1999, 2005
och 2019/2020. Andel ja, utan inskränkningar (procent).
1989

1994

1999

2005

2019/2020

Allmänhet

*

48

Journalister

38

42

46

*

41

35

48

34

Allmänhet

28

34

Journalister

12**

16

30

*

27

16

31

10

Falskdeklaration

Rattfylleri

Kommentar: * = frågan ej ställd, ** = formulering anhållits. Allmänhet: 1989 N=1 549,
1994 N=1 644/1 638, 1999 N=1 703/1 704, 2019=1 671/1 678 Journalister 1989
N=835/831, 1994 N=1 027/1 032, 1999 N=1 039/1 034, 2005 N=1 082/1 078,
2020 N=829/834.
Källa: De nationella SOM-undersökningarna, Journalistundersökningarna, J-panelen.

Det finns heller inte några tydliga förändringar över
tid. Hos allmänheten ligger visserligen andelen som
vill se företagsledarnas tillkortakommanden publice
rade med namn och bild lägst i den sista mätningen,
men det är inga stora skillnader. Inte heller bland journalister finns det någon klar trend. Här är det snarast
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svaren från 2005 som sticker ut, där en något större del
av journalisterna var obenägna att tillerkänna felande
företagsledare medieetisk hänsyn.
Gränsen mellan offentligt och privat

Om vi funderar lite vidare över brott och offentlig makt
kan vi fördjupa analysen om var gränsen egentligen
går genom att ställa frågorna på lite annorlunda sätt.
I frågeformuläret ställdes frågan om namnet ska publi
ceras på en person som avslöjats med att ha förskingrat
pengar ur en lokal föreningskassa. Frågan varierades
beroende på den inblandades ställning i samhället, där
svarspersonerna fick en lista med olika titlar att ta ställning till. Resultaten visar tydligt att det spelar roll vem
det är som ertappas. Om vi sätter gränsen vid majoritet
för att namn absolut skall publiceras, utan någon tvekan, får vi ett mått på var gränsen för att vara offentlig
person egentligen går i den figur vi visade inledningsvis
(figur 1).
Slutsatsen vi kan dra av analysen är att både allmänhet och journalister sätter den gränsen på samma ställe
nu som för 20 år sedan (tabell 6). Båda grupperna menar att namn på statsråd, riksdagsman och kommunpolitiker ”absolut ska publiceras”. Att vara rektor på
en grundskola, ordförande i en lokal idrottsförening,
programledare i tv eller lokal affärsman/företagare ses
i mindre grad hos både allmänhet och journalister vara
skäl för att få sitt namn publicerat, trots förskingring.
Sådana personer anses med andra ord i lägre grad vara
offentliga personer.
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Tabell 6. Åsikt om namnpublicering vid en händelse med
olika inblandade personer bland allmänheten 1999–2019 och
journalister 2005-2020. Andel som anger Ja, absolut (procent).
Allmänhet

Journalister

1999

2019

2005

2020

Statsråd 62

Statsråd 59

Statsråd 74

Statsråd 76

Kommunpolitiker
59

Riksdagsman
57

Riksdagsman
59

Riksdagsman
63

Riksdagsman
57

Kommunpolitiker Kommunpolitiker Kommunpolitiker
56
59
52

Facklig
Facklig
VD för storföretag VD för storföretag
förtroendeman 56 förtroendeman 52
47
47
VD för storföretag VD för storföretag
Facklig
Facklig
50
50
förtroendeman 38 förtroendeman 25
Rektor på
grundskola 46

Rektor på
grundskola 43

Ordf. i lokal
Ordf. i lokal
idrottsförening 42 idrottsförening 40

Rektor på
grundskola 17

Rektor på
grundskola 14

Programledare
i tv 15

Programledare
i tv 14

Programledare
i tv 40

Programledare
i tv 40

Ordf. i lokal
idrottsförening 12

Ordf. i lokal
idrottsförening 9

Lokal affärsman/
småföretagare 35

Lokal affärsman/
småföretagare 34

Lokal affärsman/
småföretagare 7

Lokal affärsman/
småföretagare 5

Kommentar: Allmänhet: 1999 N=1 706–1 722, 2019 N=1 675–1 690, Journalister:
2005 N=1 037–1 055, 2019 N=826–832
Källa: De nationella SOM-undersökningarna, Journalistundersökningarna, J-panelen.

Men allmänheten har en lite annan syn på var gränsen
går för att vara en offentlig person. Till skillnad från
journalisterna bedömer en majoritet att även fack
liga förtroendemän och en vd för ett storföretag ska
få skylta med namnet offentligt om de förskingrat ur
en lokal föreningskassa. Bilden förstärker slutsatsen
från de övriga resultaten i kapitlet. Journalister är mer
restriktiva till namnpublicering än allmänheten.
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Medieetik som professionell kvalitet

När den då tillförordnade och unge medieprofessorn
Lennart Weibull, framstående expert på publikens
medievanor, ville förstå varför dåtidens svenskar var så
trogna tidningsläsare vägdes begrepp som kvalitet och
professionalitet och pressetik in i modellerna. Forskningsprojektet Publicistisk sed växte fram, och inom
detta studerades under 1980- och 1990-talen pressetikens
framväxt, innehåll och anknytning bland såväl allmänheten/publiken som journalisterna/producenterna (Weibull & Börjesson, 1995). I efterhand kan vi konstatera,
att det som där beskrevs var de sista åren innan kartan
över Mediesverige helt fick ritas om.
Vad har hänt med medieetiken sedan dess? Inom
branschen finns åsikter – inte sällan olika åsikter
– om vad som är rätt och riktigt och ens möjligt.
Publiken och politiken har också åsikter. Diskussioner om medier e ller andra som trätt över gränsen för
det acceptabla har vi sett många av under de senaste
tjugo åren. Det intressanta är, att oavsett ståndpunkt
i debatten har man ändå kunnat se att där finns en
gemensam föreställning om att det finns en gräns, och
en ungefärlig samsyn om var den går. Man får inte
hänga ut människor och skada dem genom publicitet. Man skall granska makten, men inte bära sig hur
hårt och närgånget som helst åt mot de människor som
uppbär makten.
Vi har, genom att upprepa två enkätfrågor från
forskningsprojektet Publicistisk sed, och få svar från
tusentals slumpvis utvalda vanliga människor och
journalister, kunnat se att svensk pressetik inte alls
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 livit omodern. Den rörelse i opinionen som kunde ses
b
på 1980-talet mot en ökad varsamhet när man skriver
om enskilda, utsatta människor verkar ha fortsatt i
samma riktning. I dag är det självklart att inte hänga
ut offer, på åttiotalet var det något som rutinmässigt
gjordes vid varje större olycka, om än med den lilla
omtänksamheten att närmast anhöriga före publicering kunnat nås av dödsbesked på ett mer varsamt
sätt än genom löp och rubriker. Vad gäller människor
som är misstänkta för brott finns fortfarande en något
mer splittrad opinion. En liten del av allmänheten
– lika liten som förr – anser att misstanke räcker för
publicering. Journalister, som i sin dagliga verksamhet måste förhålla sig till brottsrubriceringen förtal,
är medvetna om risken att begå ett sådant genom att
publicera identitet så tidigt i rättsprocessen, och är
ännu mer återhållsamma nu än för trettio år sedan.
Våra frågor mäter bara en liten flisa av medieetik.
En liten del av ett regelverk som omfattar schyssta och
öppna arbetsmetoder, strävan efter en så sann bild
som möjligt, och förhållningssätt till de människor
man skildrar på många fler sätt än just det där med
namn eller inte. (Se också Göran Svenssons kapitel.)
Ändå kan de resultat som redovisas här ge en finger
visning om att professionell journalistik har ett värde
för publiken, att publiken ser och gör skillnad på journalistik och information man hittar på nätet. Även om
journalistikens affärsmodeller är i gungning, verkar
inte synen på medieetik vara det. I det avseendet lönar
sig i alla fall professionell kvalitet, trots att allt bara är
ett knapptryck bort.
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Appendix
A. Undersökningarna

Journalistundersökningarna
Journalistundersökningarna är en undersökning av
svenska journalister som genomförts sju gånger vid
JMG sedan 1989. Undersökningens urval är gjort
bland medlemmar i Svenska Journalistförbundet
(SJF). SJF är yrkes- och fackförbund för journalister i
svenskt eller i Sverige verksamt massmedium.
https://jmg.gu.se/forskning/alla_projekt/journalist
undersokningarna
Journalistpanelen
JMG:s Journalistpanel är en webbpanel med svenska
journalister. Syftet med panelen är att belysa hur journalister ser på sig själva, samhället, sin yrkesroll och
medieutvecklingen. Den första enkätundersökningen
från Journalistpanelen genomfördes 2012, och sedan
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dess har en eller två enkätundersökningar genomförts
varje halvår.
https://jmg.gu.se/forskning/alla_projekt/journalist
panelen

R1: R2: 7
R3: R4: R5: R6: -

SOM-undersökningarna
De nationella SOM-undersökningarna har genomförts vid Göteborgs universitet varje år sedan 1986.
Den nationella SOM-undersökningen består av sex
F11 I vilken utsträckning instämmer du i att följande medier och internettjänster är oberoende när
de berättar
om samhället och världen? Var och en av dessa är riksolika
delundersökningar.
Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
Ingen
representativ och omfattar
ett
urval
på 3uppfattning
500
helt normalt
delvis
knappast
inte alls
A
Sveriges Television (SVT)
personer
mellan
16
och
85
år.
Frågeformulären
omfatB
Sveriges Radio
C
TV4s kanaler (t.ex. TV4, 7, Cmore)
tar
mellan
12 och 16 sidor. Fältarbetet inleds normalt
D
Dagens Nyheter
iEmitten
av september varje år och består av en serie
Svenska Dagbladet
F
Aftonbladet
utskick
via post och ibland även telefon och SMS.
G
Expressen
H

Den lokala morgontidningen där du bor

Youtube
https://som.gu.se/undersokningar/den-nationellaFacebook
Google
som-undersokningen
I
J
K
L
M

Wikipedia
Netflix

B. Ställda frågor
R1: R2: 20
R3: R4: R5: R6: -

1

2

3

4

5

F12 När nyhetsmedier skriver om brott, olyckor och människors privatliv riskerar man ibland att
kränka/skada de berörda personerna och deras anhöriga. Men händelsen kan ha ett så stort
allmänt intresse att den ändå bör publiceras. Hur anser du att medier bör behandla namnet
på berörda personer i följande fall?
Namn på:

Nyheten ska
Nyheten ska
Nyheten
redovisas utan redovisas men
ska inte
inskränkningar
utan namn redovisas alls

A
B
C

Barn och vuxna som omkommit i en bilolycka
En person som anhållits misstänkt för mord
En politiker som är åtalad för falskdeklaration

D
E
F

En företagsledare som anhållits för rattfylleri
En person som anhållits misstänkt för narkotikabrott
En förälder som söker få rätt i en vårdnadstvist

G
H
I
J

En politiker som åtalats för rattfylleri
En företagsledare som är åtalad för falskdeklaration
En villaägare som drabbats av skadegörelse
Känd idrottare misstänkt för att ha tagit
anabola steroider

1

2

3

Vet
inte

4
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R1: R2: 21
R3: R4: R5: R6: -

F13 Anta att nyhetsmedier har bekräftade uppgifter om att en person förskingrat 100 000 kr från
en förening, anser du att medierna med hänsyn till allmänintresset bör publicera namnet om
personen är...
Namn på:

A
B
C

Kommunpolitiker
VD för ett stort företag
Facklig företroendeman

D
E
F

Rektor på en grundskola
Statsråd
Enskild riksdagsledamot

G
H
I

Ordförande i lokal idrottsförening
Lokal affärsman/småföretagare
Programledare i TV

Ja,
absolut

Ja,
kanske

Nej,
knappast

Nej,
absolut inte

Vet
inte

1

3

4

5

6

Kommentar: Före 2019/2020 var den förskingrade summan 50 000 kr.

F14 Vilket värde för det svenska samhället anser du att följande medier och internettjänster har?

R1: R2: 22
R3: R4: R5: R6: -

Mycket
stort
värde

C. Tabeller
A
B
C

Sveriges Television (SVT)
Sveriges Radio
TV4s kanaler (t.ex. TV4, 7, Cmore)

I
J

Youtube
Facebook

L
M

Wikipedia
Netflix

Ganska Varken stort Ganska
stort
eller litet
litet
värde
värde
värde

Mycket
litet
värde

Ingen
uppfattning

Tabell 1. Åsikt om namnpublicering av förälder
D
Dagens Nyheter
i vårdnadstvist,
villaägare som drabbas av skadegörelse
E
Svenska Dagbladet
och
idrottsman som är misstänkt att ha tagit anabola
F känd
Aftonbladet
G
Expressen
steroider
bland allmänhet och journalister 1989, 1994, 1999,
H
Den lokala
morgontidningen
2005
och
2019/2020.
Andel ja, utan inskränkningar (procent).
där du bor
1989

1994

1999

2005

2019/2020

Förälder
K
Google
Allmänhet

Journalister

7
3

8
1

3

4
2

23

*
4

2

4
5

0

6

Villaägare
Allmänhet

28

27

13

*

13

Journalister

24

19

14

*

8

Allmänhet

*

44

35

*

35

Journalister

22

29

29

37

40

Idrottsman

12

Kommentar: * = frågan ej ställd. Allmänhet: 1989 N=1 547/1 1547, 1994 N=
1 547/1 1547, 1999 N=1 693/1 705/1 704, 2019=1 677/1 679/1 679, Journalister
1989 N=830/828/837, 1994 N=1 032/1 025/1 040, 1999 N=1 034/1 037/1 046,
2005 N=1 078/1 076, 2020 N=837/832/831.
Källa: De nationella SOM-undersökningarna, Journalistundersökningarna, J-panelen.
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Dold kamera och
journalistikens anspråk
på ”rätten att straffa”
Magnus Danielson*

Rättssociologen David Garland menar att även om
ett samhälle har ett fungerande rättssystem hanteras
överträdelse, skuld och ansvar också av institutioner
på andra nivåer i samhället (Garland, 1990: 17, 18).
Garland menar vidare att utformningen av institutionernas undersöknings- rannsaknings- och straffmetoder
speglar deras förståelse av sin egen roll och auktoritet,
de maktresurser och de befogenheter över vilka de förfogar samt synen på föremålen för utkrävandet av rättvisa (Garland, 2006: 421).
Journalistiken en av de få institutioner utöver rätts
väsendet som hanterar missförhållanden i hela samhället – och inte bara internt i den egna organisationen.
Medieutredningen 2016 menar att medierna har uppgiften att ”granska den politiska makten” (SOU, 2016:80:
14, 128). I sin förståelse av den maktgranskande uppgiften tar sig journalistiken ibland uttryck av en rättsprocess i vilken missförhållanden identifieras och utreds,
* Magnus Danielsson är universitetslektor i journalistik och prefekt vid
Institutionen för medier och journalistik, Linnéuniversitetet.
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vittnen hörs, bevisning framläggs, ansvariga ställs till
svars, tillmäts skuld och exponeras (Danielson, 2016).
(Se också Olle Lidboms kapitel.) Sedan 1990-talet har
svensk journalistik rutinmässigt använt sig av dold
kamera och falska identiteter i den processen (Djerf-
Pierre och Weibull, 2001).
Bruket av dold kamera inom journalistiken är långt
ifrån okontroversiellt. Journalistikforskare har identi
fierat en rad problematiska aspekter. Kari Andén-
Papadopoulos ifrågasätter sanningshalten i en åsikt
som provocerats fram och menar att det är svårt att
veta i hur hög utsträckning en sådan åsikt är förankrad
i personens innersta moraluppfattning.
Som sociala varelser gör vi skillnad på hur vi framträder i
olika typer av privata och offentliga sammanhang. Vi är inte
nödvändigtvis mer ”autentiska” som privatpersoner, utan
tvärtom är poängen att allt vi gör och säger har en rituell
dimension – ett inslag av jargong, opportunism, kallprat.
Faran med dold kamera är (…) att den oreflekterat används
som ett slags sanningsvittne (Andén-Papadopoulos, 2003:
134).

Dessutom pekar hon på att språket är så situationsbundet att ett uttalande som yttras i ett slutet sällskap
mycket väl kan få en helt annan laddning om det sänds
offentligt. Hon ställer sig frågande till vad dold k
 amera
verkligen avslöjar och menar att ”det finns en risk att
dolda kameran inte så mycket vitaliserar som vulgariserar den offentliga debatten” (Andén-Papadopoulos,
2003: 134). Galusca menar att den dolda kamerans
visuellt slagkraftiga dramaturgi riskerar att reducera
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komplex samhällsproblematik till ett identifierande av
skurkar (Galusca, 2012).
Economou och Limsjö-Svensson problematiserar
användandet av bedrägeri för att avslöja bedräglighet och menar att bruket bidrar till att konstruera och
vidmakthålla de stereotypa bilderna av den r ättrådige
sanningssökande journalisten och den b
edräglige
makthavaren (Economou och Limsjö-Svensson,
2006: 136, 137). De menar också att det finns en risk
att bruket kan bli dramaturgiskt snarare än journalistiskt motiverat (Economou och Limsjö-Svensson,
2006: 137, 138). Limsjö-Svensson väcker också frågor
om journalistikens rätt att lösa upp gränser mellan
publikt och privat och om konsekvenserna av den upp
lösningen i form av större slutenhet från makthavares
sida och en högre övervakningstolerans i samhället
(Limsjö-Svensson, 2005: 22, 23).
Även från journalistiskt håll finns en viss kritik mot
användningen av dold kamera. I Medierna i P1 kallades metoden ”Journalistikens kärnvapen” och ”djupt
kränkande” och frågan väcks om när någon är tillräckligt mycket makthavare för att dold kamera och falsk
identitet kan legitimeras (Petersson, 2018). I en intervju kritiserar Uppdrag gransknings reporter Joachim
Dyfvermark användning av dold kamera i sammanhang som inte har med makthavare att göra:
Det värsta jag vet är dold kamera à la TV3, då man filmar
bilmekarna som har fejkat fel på avgasröret. Det är ett
enormt övergrepp, ett integritetskränkande att bli utsatt
för dold kamera – en enorm kränkning som vi är väldigt
medvetna om och som vi i största möjliga utsträckning
försöker undvika (Danielson, 2016: 219).
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Samtidigt menar han att den ändå legitimeras av ett
behov av att kunna belägga vissa missförhållanden och
av att kunna knyta dem till ansvariga individer på höga
positioner. I boken Janne Josefsson – älskad och hatad
refererar Janne Josefsson till ett samtal med en politiker som filmad med dold kamera under arbetet med
valstugereportaget 2002 gått emot den provocerande
reporterns främlingsfientlighet. Josefsson b
erömde
honom för det.
Då svarade han att enbart det faktum att jag spelade in
honom med dold kamera utan att han visste om det var
kränkande. Jag gjorde en klar distinktion mellan att göra
intervjun och att sända den. Men han tyckte att kränkningen inträffade i det ögonblicket jag spelade in honom
i hemlighet. Det var en annan syn än min och jag ger
honom delvis rätt. Det var nyttigt för mig att få höra det
han sa (Hansén, 2008: 217).

Det tycks råda en konsensus om att användning av dold
kamera är något av det mest kränkande en journalist
kan utsätta någon för, men metoden är ändå frekvent
förekommande och journalister menar att den är en
förutsättning för att den journalistiska granskningsuppgift som ses som en grundbult i det demokratiska
samhället ska kunna utföras effektivt. I en artikel i
Expressen den 17 maj 2012 skrev journalisten K-G
Bergström i samband med Uppdrag gransknings avslöjande av hur imamer enskilt gav råd som gick emot
svensk lagstiftning:
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Det finns åtskilliga som tar avstånd från journalistik med
dold kamera. Till och med journalister. Jag har aldrig förstått varför. Uppdrag Gransknings avslöjande visar hur
befogad den dolda inspelningsutrustningen kan vara.

Den dolda kameran förflyttar klandervärda åsikter
och beteenden från avskilda sammanhang till det
offentliga ljuset. Men den flyttar också fram positionerna för journalistiken bakom den dolda kameran.
Dold kamera kan analyseras ur en rad synvinklar, men
i det här kapitlet begränsar jag mig till en diskussion
kring hur bruket av dold kamera formar journali
stikens anspråk på befogenheter och makt. Resone
manget bygger på en analys av ett femtiotal inslag av
ett av de tv-program i Sverige som i högst grad förknippas med dold kamera, SVT:s Uppdrag granskning.
Dold kamera i Uppdrag granskning 2001–2014

Under tidsperioden 2001–2014 sände Uppdrag granskning omkring 500 originalreportage1. Av dessa innehöll
ett femtiotal inslag dold kamera, alltså ungefär vart
tionde2. Redaktionens egna riktlinjer för användande
av dold kamera formulerades 2010 enligt följande:
Vi använder dold kamera när det är enda möjligheten att
avslöja allvarliga missförhållanden. SVT:s policy är att
dold kamera ska användas med stor restriktivitet. Detta
krävs, enligt SVT:s riktlinjer, för att kunna motivera dold
1

2

Inslag som inte bygger på repriserat material eller är uppföljningar till
tidigare inslag.
I ett antal inslag förekommer dolda mikrofoner och falska identiteter i
samband med telefonsamtal – dessa ingår inte i denna undersökning.
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kamera: Det är ett avslöjande av oavvisligt stort allmän
intresse. Det är enda metoden för att kunna göra avslöjandet. Den avslöjade erbjuds förklara/försvara sig i samma program. Den dolda inspelningen kompletteras med
tillgängligt material från öppna källor. Det dolt inspelade
materialet vägs mot allmänintresset på ett sådant sätt att
granskad person drabbas så lite som möjligt. Personen
ska, i görligaste mån, erbjudas ta del av dold inspelning
som är avsedd för publicering (SVT, 2010).

Dold kamera används på olika sätt i inslagen. Ibland
avslöjar kameran ett upprörande förhållande snarare
än klandervärda personer. De filmade anonymiseras,
handlingar och förhållanden står i fokus och ansvarsutkrävandet sker istället av någon som inte filmas av
den dolda kameran. I några av inslagen används den
dolda kameran till exempel för att dokumentera inhumana arbetsförhållanden i fabriker i tredje världen,
som samarbetar med svenska företag. Dessa följer
modellen: Företrädare för företagen ges tillfälle att
breda ut sig över sina höga moraliska åtaganden. Dold
kamera avslöjar inhumana förhållanden i fabriker
som levererar deras varor. Företrädarna konfronteras
med det inspelade materialet och avkrävs förklaringar.
De som passerar revy framför Uppdrag gransknings dolda kameror utgör en brokig samling rufflare
och fifflare på olika nivåer i samhället. Spritlangare
som säljer till minderåriga, en taxichaffis som agerar
hallick, kyrko
gårdsarbetare som krossar k
istor,
människosmugglare, speditörer som dumpar p
 riser
på transporter med utländska åkare och valutaväxlare
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ter är några av de som anonymiseras. Medan kommuntjänstemän som låter sig bestickas av en bygg
entreprenör, en tjeckisk före detta minister beredd att
acceptera mutor i samband med JAS-affären, r eligiösa
företrädare som ger uttryck för anstötliga råd och
inställningar och företrädare för skönhetskliniker som
mörkar riskerna med operationerna för potentiella
kunder, en tavelförfalskare, några svartmäklare, en
terapeut som ljuger om sin utbildning, en tjuvjägare,
en advokat som uppmanar asylsökande att ljuga för
att få uppehållstillstånd, rektorer för friskolor som
ljuger för att slippa ta emot besvärliga elever, skatteplanerare som föreslår skumma upplägg, en chef på en
McDonalds-restaurang som inte tar ansvar för städares inhumana arbetsvillkor och en fotbollsspelare som
är beredd att rigga matcher är några av dem som figurerar med namn och/eller i bild.
Ett av de mest uppmärksammade reportagen under
perioden var det inslag 2002 där en rad kommunpolitiker inför dold kamera ger uttryck för olika grader av
fördomsfulla attityder till invandrare och asylsökande
när de besöks i valstugor av en reporter som under
falsk identitet själv ger uttryck åt sådana åsikter. Men
utöver det reportaget och inslaget med den tjeckiske
ex-ministern är det under perioden tunnsått med poli
tiker framför den dolda kameran. Den granskar oftare
politiken indirekt genom att avslöja någon form av
missförhållande som politiker inför öppen kamera
sedan ställs till övergripande ansvar för.
I vissa fall beskrivs avslöjandet som enskilt, men
oftare fungerar den dolda kamerans som ett stickprovs
instrument som indikerar ett allmänt förekommande
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missförhållande. När den dolda kameran avslöjar
hur rektorer för friskolor sållar elever, klinikpersonal
mörkar risker med skönhetsoperationer, präster är
redo att bota homosexualitet och ICA-handlare märker om köttfärs, är det inte bara individer som avslöjas
utan en hel bransch, eller yrkesgrupp. Granskningens
objekt är ett kollektiv, men det är ändå i några av dessa
granskningar som det modus operandi kommer till
uttryck som har störst relevans för en diskussion om
uthängning i medierna.
När de intervjuas öppet efter att ha filmats av dold
kamera, vet advokaten som uppmanat en a sylsökande
att ljuga, rektorn för en friskola som kallat vissa elevgrupper för ”cancersvulster” och ”ruttna äpplen”
och politikerna som gett uttryck för rasistiska åsikter
uppenbarligen inte att de gjort detta inför en dold
kamera i händerna på reportrar för ett tv-program som
ibland når över en miljon tittare. När de som svar på
reporterns frågor med emfas bekänner sig till en uppsättning höga ideal, som starkt kontrasterar mot deras
agerande inför den dolda kameran, skapas en hisnande
moralisk fallhöjd. Frågorna upprepas flera gånger så att
de får tillfälle att cementera det som framstår som ett
upprörande hyckleri. Sedan vänder frågorna och blir
till anklagelser. När de då nekar upplevs det som ytterligare ett bevis på djupet av det moraliska förfallet. Till
slut visar reportern det filmade materialet och de förstår, och kameran zoomar in på ansiktsuttrycket, och vi
får lyssna på de nästan undantagslöst mindre lyckade
förklaringarna. Då når förödmjukelsen sin höjdpunkt.
Det är i de ögonblicken som journalistikens anspråk på
befogenhet blir som störst.
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Dold kamera som anspråk på befogenhet

Att filma någon utan dennes kännedom; och använda
sig av provokation och falsk identitet, i syfte att få fram
och dokumentera komprometterande uttalanden eller
handlingar, och sedan exponera det filmade materialet
mot personens vilja, skulle under de flesta omständigheter räknas som ett grovt angrepp på personens integritet. The Stanford Encyclopedia of Philosophy kommenterar graden av integritetskränkning då hemligen
insamlat material sprids offentligt:
Scrutinizing an individual in a way that leaves one’s auto
nomy and sense of oneself as a person vulnerable, is
tantamount to violating one’s human dignity and m
 oral
personality. The common conceptual thread linking
diverse privacy cases prohibiting dissemination of confidential information, eavesdropping, surveillance, and
wiretapping, to name a few, is the value of protection
against injury to individual freedom and human dignity.
Invasion of privacy is best understood, in sum, as affront
to human dignity (DeCew, 2013).

Att journalistiken ändå använder sig av metoden
innebär anspråk på ett långtgående mandat att agera
gentemot dem som granskas med ”processuella
tvångsmetoder” (Lundberg et al., 2011: 33, 576). Om
redaktionen bestämt sig för en publicering har den
exponerade små möjligheter att stoppa exponeringen
och tvingas mot sin vilja att se sig själv uthängd och
förnedrad i den publika offentligheten.
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Användning av dold kamera och falsk identitet gör
också anspråk på rätten till det rättfärdiga bedrägeriet.
I Goffmans teorier om framing ingår begreppet exploitive fabrication som betyder att den part som har full
förståelse för förutsättningarna har arrangerat förhållandena för att på något sätt kunna dra nytta av
den andres okunskap för sina egna syften och till den
andres förfång (Goffman, 1974/1986: 103). Filmning
med dold kamera är ett exempel på en sådan situation.
Den filmade blir provocerad att agera utifrån vissa för
denne okända premisser medan reportern, eller den
som engagerats för filmningen, vet vilka premisser
som gäller och agerar utifrån dem för att uppnå ett
visst syfte. Om sedan en öppen intervju görs tas graden av exploitive fabrication till en ytterligare nivå i de
fall då den intervjuade inte vet att han eller hon filmats
med dold kamera och reportern ställer frågor i syfte
att få vederbörande att ytterligare kompromettera sig
innan det filmade materialet presenteras.
Om exponering av dold kamera kan uppfattas
som ett straff går naturligtvis att diskutera, men ett
exempel på att mediepublicering av missgärningar kan
uppfattas på det sättet kan urskiljas i en kommentar
av sekreteraren för arbetsgruppen för riksdagens uppförandekod. I slutbetänkandet skriver gruppen att
sanktionen för brott av riksdagsledamöter mot denna
kod bör utgöras av att talmannen i kammaren meddelar vari brottet består (Sveriges riksdag, 2014: 15). I
tidskriften Fokus återges sekreterarens kommentar till
det betänkandet.
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Han förklarar att valet av påföljd gjordes med tanke
på Sveriges goda förutsättningar för att reda ut sådana
affärer genom mediernas belysning. Han återger resone
manget i gruppen såhär: ”Får man sitt namn uppläst i
kammaren, så kommer det att rapporteras. Det är straff
nog i Sverige” (Ölmedal, 2016: 19).

Skamstraff har historien igenom inneburit att en individ döms till att exponeras offentligt på ett sätt som
förknippar honom eller henne med en överträdelse
som genererar skam och sedan förs till och fjättras vid
en plats för allmän beskådan (Carlsson, 1934). Skam
beläggande med dold kamera föregås av en journalistisk bedömning av skuld, överträdelsens grad och
det rättmätiga i förfarandet. Uthängningen sker på
en offentlig arena dit allmänheten inbjuds. Formerna
kontrolleras av redaktionen och den uthängde kan
inte hindra sin egen medverkan om redaktionen bestämt sig för att verkställa den. I sanktioneringen ingår
det obehag som den exponerade individen upplever.
Medieforskaren Bengt Johansson sammanfattade
intervjuer med några av de politiker som filmades med
dold k
 amera när de gav uttryck för främlingsfientliga
åsikter i valstugor.
Om man ska sammanfatta politikernas omedelbara reak
tioner är det tydligt att obehaget var mycket stort. Bland
dem som programmet fokuserade mest på valde till och
med några att inte ens se programmet och de som g jorde
det reagerade starkt. Men flera av dem som endast var
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med i korta klipp, och som gjorde relativt sett gjorde
mindre allvarliga uttalanden, upplevde också situationen
med ett mycket starkt obehag (Johansson, 2006: 86).

En följd av exponeringen kan också bli publika reaktioner riktade direkt mot personen i fråga. Dessa kan
komma till uttryck i andra medier, i debatter, på sociala medier, i chattrum och i andra publika forum,
som privata meddelanden direkt riktade till individen
i fråga eller i vissa fall som direkta sociala aktioner.
Det skambeläggande medieframträdandet registreras,
permanentas och arkiveras, och kan därför närsomhelst återbrukas för att identifiera individen som någon som är offentligt skambelagd.
Journalistiken kan ur den synvinkeln sägas göra anspråk på ”rätten att straffa” (Foucault, 1987) genom
att administrera en offentlig exponering som innebär
skam, förlust av självkänsla, heder, prestige, respekt,
aktning, och i vissa fall också ekonomiskt och profes
sionellt förfång (Thompson, 2005; Couldry, 2003).
Uppdrag gransknings reporter Janne Josefsson kommenterade i en intervju: ”Han blev fullständigt uthängd i pressen efteråt med bild och allt. Sedan blev
han visst fälld i rätten, men på något sätt blev han mest
straffad genom tv” (Olson, 2001: 196).
Bruket av dold kamera innebär således att journali
stiken gör anspråk på långtgående befogenheter i fullgörandet av rollen som en samhällets väktare av rätt,
rättvisa och moral. Något som bidragit till en rad för
samhället viktiga granskningar och avslöjanden. Men
det är samtidigt anspråk som ger upphov till viktiga
etiska frågor.
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I vilken utsträckning motsvaras de 
långtgående
befogenhetsanspråken på bruket av integritetskrän

kande metoder av ett långtgående ansvar för kvalificerade bedömningar i fråga om grundläggande rättvise
ideal som proportionalitet, humanitet och legalitet? Ska
någon form av rättssäkerhet beaktas vid en uthängning?
Och vari består i så fall den? Vilka riktlinjer bör man
följa när man besvarar frågan: ”Förtjänar han eller
hon detta?” Och vilka diskussioner behövs för att den
dolda kamerans uthängningar ska vara förenliga med
en journalistik som drivs av demokratiska rättviseideal
och professionell etik? Hur avgör journalisterna när
det räcker med att avslöja ett missförhållande och när
omständigheterna påkallar personlig uthängning? I en
modern rättsstat handlar ju rättvisa inte bara om att
avslöja missgärning och sanktionera överträdare utan
också om att behandla dem som blir föremål för sanktionerna på ett sätt som anstår en institution som har
höga rättvisekrav.
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Att få upprättelse
– om rättslig och etisk prövning
av offentligt spridda uppgifter
Göran Svensson*

Introduktion

Den som söker upprättelse för en publicitetsskada har
flera vägar att gå – via rättssystemet, via reglerande
myndigheter, via den självreglerade m
 edieetiken eller
direkt till organisationer eller personer som publicerat
uppgifterna. Ytterligare en möjlighet är att genom
publicitet själv komma till tals – att publicera sig e ller
att tipsa medier om att undersöka och berätta om
saken. Forskning har visat att det finns en hel arsenal
av instrument (Bertrand 2000; Bertrand 2003) för den
som vill ställa medier till svars och att medieetiska
ansvarssystem, som går utöver lag och statlig reglering,
kan se ut på många sätt (Petersson & Bertrand 2007).
I detta kapitel kommer främst de tre första vägarna att
behandlas – rättssystemet, reglering via myndigheter
och självreglering.
* Göran Svensson är universitetslektor vid Institutionen för Informatik
och media vid Uppsala universitet. Hans forskar om mediekritik, ansvarighetsfrågor i journalistik och medier, trovärdighet och förtroende för
medier, svensk offentlig diplomati och digital institutionalisering.
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Den rättsliga vägen erbjuder egentligen bara en möjlighet att agera helt på egen hand – att driva ett förtalsmål
som ett enskilt åtal. Det är dock möjligt att a nmäla en
publicering till den rättsinstans som vakar över tryckoch yttrandefrihet i Sverige, Justitiekanslern. JK har
en dubbel roll – att dels se till att yttrandefriheten är
så vid som möjligt och att dels vara ensam åklagare i
tryck- och yttrandefrihetsmål. Det är JK som bestämmer om ett allmänt åtal ska väckas enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Om det
man reagerat på publicerats på nätet kan också polis
och allmän åklagare samt Datainspektionen få roller
i att utkräva ansvar och dessutom kan även fler brott
vara aktuella.
Med reglering menas att det finns rättsligt bindande
regler som tillämpas eller övervakas av en myndighet.
Myndigheten för press radio och TV har hand om vissa
tillstånd och hanterar olika mediestödsformer. Inom
ramen för denna myndighet finns också Granskningsnämnden för radio och TV, GRN. Den granskar i efterhand att innehållet i svensk radio och TV följer radiooch TV-lagens regler samt att avtal och sändningsvillkor
följs. Nämnden kan fria, fria med kritik eller fälla en
publicering. En fällning innebär att publiceringen bryter mot reglerna, kritik betyder att det föreligger brister
men att dessa inte är så stora att en fällning är aktuell.
Vid en fällning måste nämndens beslut offentliggöras.
Av 1 911 anmälningar som behandlades under 2019
friades 33 procent (625 st), kritiserades 0,3 procent (5)
och fälldes 2,9 procent (55) av fallen. (MPRT 2020, s.
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23–24)1. Fram till 2019 har Granskningsnämnden granskat frågor om privatlivets helgd (som kränkning av
personlig integritet) och den som har ansett sig felaktigt behandlad i en radio eller TV-sändning har kunnat
anmäla detta till GRN. Från 2020 ska denna typ av anmälan istället göras till Medieombudsmannen, MO.
GRN bevakar dock många andra regler i lag, avtal och
sändningsvillkor och har därför fortsatt en viktig roll
för granskningen av innehållet i svensk radio och TV.
Den självreglerade medieetiken hanteras gemensamt av medieföreträdare och har fler vägar för den
som vill söka upprättelse. Att den kallas för själv
reglerande innebär att den står fri från statlig eller
rättslig inblandning. Det är helt enkelt medierna som
reglerar sig själva. Ibland används beteckningen självsanering istället för självreglering, men i detta kapitel
undviks detta ord till förmån för benämningen självreglering för att mer neutralt k
 unna beskriva och resonera kring företeelsen. För det första kan en anmälan
som rör en publicering göras till Medieombudsmannen, MO, och saken kan prövas enligt publicitetsreglerna av denne och av Mediernas etiknämnd, ME. För
det andra kan frågor om journalistikens arbetsmetoder och integritet anmälas till Journalistförbundets
Yrkesetiska nämnd, YEN, men där kan inte den som
vill ha upprättelse själv driva frågan.
1

Av de 1 911 ärendena prövades ej 1 052 utan avskrevs efter en brevkontakt.
I 173 fall fattades beslut att nämnden inte har rätt att pröva ärendet. Av de
686 ärenden som prövades av nämnd eller ordförande friades 91 procent,
kritiserades 1 procent och fälldes 8 procent. Andelen frianden och fällningar är med detta sätt att räkna avsevärt högre än myndigheten egna
uppgifter, men också mer rättvisande då det avser fall som prövats.
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Tabell 1. Att få upprättelse – former av reglering
och vägar till prövning av publiceringar
1 Domstolsprövning
Enligt TF/YGL (lista av tillämpliga lagrum)
• Förtal
• Hets mot folkgrupp
• Olaga hot
• Hot mot tjänsteman
• Övergrepp i rättssak
• Brott mot medborgerlig frihet
• … och 12 andra brottsrubriceringar
Enligt RF + Brottsbalk (urval av relevanta lagrum)
• Samma som ovan +
• Förolämpning
• Olaga integritetsintrång – spridning av vissa typer av kränkande uppgifter
• BBS-lagen – tillhandahållande av vissa uppenbart brottsliga uppgifter
(bland annat hets mot folkgrupp, olaga hot och olaga integritetsintrång)
2 Reglering – baserad på lag och utförd av myndighet
Granskningsnämnden för radio och TV
• Prövar i efterhand innehållet i radio och TV som sänds med tillstånd och
vars verksamhet utgår från Sverige.
• Prövar inte personliga frågor om enskilds privatliv och integritet – dessa
prövas av MO/ME.
Myndigheten för press, radio och TV
• Håller register över anmälda medieutgivare
• Utfärdar utgivningsbevis för privatpersoner och alla slags organisationer
(privata, civila, offentliga)
• Ger tillstånd för vissa radio- och TV-sändningar
Datainspektionen, DI
• Hantering av personuppgifter och känsliga personuppgifter
• Kränkningar på nätet
• Ta bort information från nätet
• Gränsdragning för vad som är journalistik
3 Självreglering – branschgemensam reglering
Allmänhetens medieombudsman, MO/Mediernas etiknämnd, ME
• Prövar alla slags publiceringar i press, tidskrifter, anslutna företag på
nätet samt SVT, SR och TV4 på nätet.
• Prövar respekt för enskilds privatliv i tillståndspliktiga sändningar av
SVT, SR och TV4.
• Följer Publicitetsreglerna.
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Yrkesetiska nämnden
• Arbetsprocesser och journalisters integritet
• Särskilt hänsyn till ovana eller sårbara källor
• Att låta intervjuade veta hur och när något ska publiceras
• Följer Yrkesreglerna.
PRECIS
• Prövar att grundläggande värderingar vad gäller etik och god affärssed
i PR-konsultverksamhet upprätthålls.
• Följer PRECIS normer.
Reklamombudsmannen, RO/Reklamombudsmannens opinionsnämnd, RON
• Prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden
• Följer Internationella handelskammarens regler för reklam och
marknadskommunikation.
4 Egenreglering – företag och organisationers egna regler
• Facebook
https://www.facebook.com/communitystandards
• Twitter
https://about.twitter.com/en_gb/safety/enforcing-our-rules.html
• Instagram
https://about.instagram.com/community

Utöver den rättsliga regleringen och branschens
gemensamma regelverk har företag och organisationer
sin egna regler för vad som är tillåtet eller inte t illåtet.
Sådana regler publiceras på nätsidor och i vissa fall
görs användarna medvetna om reglerna på ett tydligt
sätt men i många fall finns reglerna på en mer undanskymd plats på sajterna. Vi kan i dessa fall tala om
egenreglerade medier.
Ett fjärde fall är att det inte finns några formulerade
regler alls, vilket är ovanligt, och ibland används
begreppet oreglerade medier. Det är mer precist att
tala om formellt oreglerade medier, eftersom all
medieanvändning även har någon slags informella

regler. Att verksamheten skulle vara helt utan normer
eller regler stämmer inte.
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I dagens digitala medievärld är det rättsliga och
etiska området mycket mer omfattande än tidigare
med många parallella kanaler och former för publicering. Pressens och massmediernas etik har blivit till
en fråga om mediernas etik, men medieetiken har i
tilltagande grad också blivit en fråga om etik för alla
former av kommunikation, en mer omfattande och
mångfacetterad kommunikationsetik.
Rättsliga vägen – förtal och olaga
integritetsintrång i sociala medier

Grundlagarna ger ett särskilt starkt yttrandefrihetsrättsligt skydd till det som publiceras i dagspress,
radio, TV och på utgivarskyddad plats på nätet. Det
starka skyddet består för det första i att bara ett f åtal
brott kan bli aktuella. Det är vidare bara en person som
kan ställas till ansvar för ett brott, s k ensamansvar,
vilket betyder att källor eller journalister normalt inte
har något rättsligt ansvar för det som publiceras utan
att det är den ansvarige utgivaren, eller bara utgivaren,
som har det fulla rättsliga ansvaret. Vid rättegången
finns en jury och en procedur som på flera sätt bidrar
till att tillvarata yttrandefrihetsintresset.
De tryckta medierna har historiskt haft ett starkare
skydd i Sverige, men idag är det inte längre så – elektroniska medier har eller kan ha ett lika starkt rättsligt
skydd. Tryck- och yttrandefrihet har också överlag vägt
tyngre än integritetsskydd, men också på den punkten
har en förändring skett. I grundlagarna s kyddas inte
längre bara tryck- och yttrandefriheten utan också
den personliga integriteten, och i brottsbalken har ett
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nytt brott, olaga integritetsintrång, införts som stärker skyddet av personlig integritet vid vissa publiceringar. Den nya lagen betyder att många fler yttranden
gjorts brottsliga på nätet. På nätet har också den s k
BBS-lagen för första gången tillämpats under 2019, då
en person dömdes för att ha brustit i tillsyn över vad
som tillhandahålls via en Facebookgrupp. Den som
bestämmer över en sådan grupp kan ställas till ansvar
för vad andra har publicerat.
Den som vill har upprättelse i domstol för något som
publicerats offentligt gör bäst i att ta kontakt en jurist
för att ta ställning till vad som är möjligt. Förenklat
kan vi säga att det bara är vid förtal – yttranden där en
tydligt utpekad person utsätts för andras missaktning
– som en enskild person kan agera på egen hand. Om
publiceringen har skett i tryckta medier, radio och
TV (eller deras digitala p
 ubliceringsformer) kan en
anmälan göras till justitiekanslern, JK. JK är den enda
som kan starta en förundersökning och väcka åtal i
andra tryck- och yttrandefrihetsbrott än förtal i starkt
grundlagsskyddade medier. Bland dessa är hets mot
folkgrupp det som är mest förekommande av totalt
18 uppräknade brott (se Tryckfrihets
förordningen
1949:105, kapitel 7). Det blir då ett allmänt åtal, där
JK representerar samhällsintresset gentemot den som
åtalas och ställs inför rätta. Även förtal kan under sär
skilda omständigheter drivas av JK, men det är ovanligt. Om publiceringen däremot inte gjorts i starkt
grundlagsskyddade medier, har inte JK någon särställning, utan den enskilde kan polisanmäla för att
få åklagare att driva målet eller välja att väcka egen
talan i domstol.
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Medier, i betydelsen organisationer som redan fungerar som ett massmedium i andra kanaler än på nätet,
och som även publicerar sig på nätet är skyldiga att
anmäla en utgivare och de får då automatiskt det starkaste grundlagsskyddet. Ett förstärkt skydd kan också
andra organisationer och personer få, men de måste
ansöka om ett utgivningsbevis där det bestäms vem
som är ensamansvarig. Med ett sådant utgivnings
bevis har privatpersoner och alla slags organisationer
samma rättsliga skydd som massmedier/medier. Det
kostar en mindre summa att få ett utgivningsbevis,
vilket har ifrågasatts ur ett demokratiperspektiv. Då
mycket få bevis har beviljats, 1 471 i maj 2020 (av Sverige nätaktiva privatpersoner och privata, offentliga
eller civila organisationer), så är det i praktiken få som
påtvingats denna kostnad. Om många skulle känna
till och a nvända sig av möjligheten att söka ett utgivningsbevis, och därmed ges ett förstärkt yttrande
frihetsrättslig skydd för sina publiceringar, skulle det
kunna utvecklas till ett rättviseproblem.
Grundprincipen för ansvar är att den som gör ett
yttrande också svarar för det rättsligt. När enskilda
personer publicerar egna inlägg på nätet eller deltar i
diskussioner på andras nätsidor så ansvarar de själva
för sin yttranden. Om det däremot finns ett utgivningsbevis för sidan eller om det rör sig om en medieorganisation som har anmält/registrerat en utgivare gäller
ett samlat ansvar. Om utgivaren inte på något sätt har
sållat eller redigerat kommentarerna är de att anse
som omodererade och då omfattas de inte av ensam
ansvaret. Sådant material kan finnas på samma sida
som utgivarens material, men det ska tydligt framgå
176 | Göran Svensson

för användaren vilket material som utgivaren svarar
för och vilket material som deltagarna svarar för.
Sedan 2018 finns brottet olaga integritetsintrång i
brottsbalken, vilket göra att uppgifter och bilder av
kränkande karaktär kan vara brottsliga att publicera.
Vad för slags uppgifter som är kränkande är noga reglerat i lagen och den tar bland annat fasta på nakenbilder
och bilder i utsatta situationer. Bestämmelsen avser inte
alla slags kränkande uppgifter, utan vissa specifika t yper
av uppgifter. Den som anser sig ha utsatts för ett olaga
integritetsintrång kan polisanmäla detta och åklagare
kan inleda förundersökning utan att JK är med. Det
nya brottet olaga integritetsintrång gäller dock inte för
medier som har det förstärkta grundlagsskyddet. Det
gäller därmed inte heller på modererade kommentarer
som finns i anslutning till utgivarskyddat material.
2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté har
fått i tilläggsdirektiv att ”göra en noggrann avvägning m
 ellan intresset av yttrande- och informationsfrihet och intresset att skydda enskildas personliga
integritet” (Dir 2019:29), vilket kan bana väg för att
olaga integritetsintrång kan komma att införas även
som ett tryck- och yttrandefrihetsbrott.
De medieetiska reglerna och dess tre delar
– publicitetsreglerna, yrkesreglerna
och riktlinjer mot textreklam

De medieetiska reglerna består av två huvuddelar som
granskas – publicitetsreglerna och yrkesreglerna – och
en del som inte granskas – riktlinjer mot textreklam
(Spelregler 2020).
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Publicitetsreglerna reglerar vad som ges offentlighet
och de etiska reglerna för detta. Reglerna innehåller en
portalparagraf och fem temaområden.
Portalparagrafen trycker på att det är den etiska hållningen som är viktigast, inte en strikt regeltillämpning.
Här formuleras också syftet med reglerna – att skydda
enskilda från oförskyllt lidande på grund av publicitet
och att upprätt hålla god publicistisk sed.
1 Ge korrekta nyheter
Mediernas samhällsroll ställer enligt reglerna krav på
en allsidig och korrekt nyhetsförmedling och löpsedel,
rubrik och ingress ska ha täckning i texten. Även bilder
och grafiska illustrationer måste vara korrekta.
Medier måste vara kritiska mot nyhetskällorna och
kontrollera sakuppgifter så långt som omständigheterna medger. Även tidigare publicerade uppgifter måste
granskas kritiskt. Det ska vidare gå att skilja på fakta
redovisande och kommenterande material i publiciteten.
2 Var generös med bemötande
Om det är påkallat så måste felaktiga sakuppgifter rättas och om det är befogat ska ett genmäle erbjudas. ME:s
klandrande uttalande måste publiceras utan dröjsmål.
3 Respektera den personliga integriteten
Publicitet som kan kränka privatlivets helgd måste
noga övervägas och om det inte finns ett uppenbart
allmänintresse att publicera uppgifterna bör ansvariga
avstå från att publicera. Stor försiktighet ska iakttas
vi publiceringar om självmord och självmordsförsök.
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 idare ska brotts- och olycksoffer och deras anhöriga
V
visas största möjliga hänsyn. Slutligen ska inte b
 erörda
personers sociala och personliga karaktäristika, t ex
kön eller ursprung, framhävas om det är missaktande
eller saknar betydelse i sammanhanget.
4 Var varsam med bilder
I den utsträckning som publicitetsreglerna också går
att tillämpas för bilder ska så ske.
5 Hör båda sidor
Medier ska sträva efter att återge alla parters synpunkter i en konflikt och om någon utsätt för kritik så bör
ett bemötande ske samtidigt.
Yrkesreglerna reglerar hur det journalistiska arbetet
ska bedrivas och hur relationer till källor bör hanteras.
Reglerna finns under två teman.
1 Journalistens integritet
Journalister ska endast ta emot uppdrag från den
egna redaktionsledningen. De ska inte heller ta emot
uppdrag, gåvor, inbjudningar eller förmåner som kan
ifrågasätta deras självständiga ställning. Journalister
ska å ena sidan stå emot påtryckningar som syftar till
att hindra berättigad/bidra till omotiverad publicitet
och å andra sidan inte använda ställningen som journalist för att utöva påtryckningar eller skaffa sig egna
förmåner. De får inte utnyttja opublicerade nyheter
för egen vinning. Medarbetare får inte heller åläggas
att utföra uppdrag som är förödmjukande eller som
står i strid med deras övertygelse.
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2 Anskaffning av material
Ovana intervjupersoner ska visas särskild hänsyn och
det ska göras klart om något är avsett för publicering.
Rimliga önskemål om att veta när och hur något ska
publiceras ska tillmötesgås. Bilder och texter får inte
förfalskas och hänsyn ska visas vid fotografering och
anskaffning av material, särskilt vid brott och olyckor.
Dold kamera eller inspelning kan i undantagsfall och
om det är motiverat användas. Reglerna säger o
 ckså
att upphovsrätt ska respekteras och att källor ska
anges när andras sakuppgifter används.
Journalisters integritet är viktig för trovärdigheten
och likaså är ett hänsynsfullt arbetssätt viktigt för att
skapa förtroende hos allmänheten för journalistik,
men även för medieföretag och medier i allmänhet.
Redaktionell reklam. De etiska reglerna innehåller
också riktlinjer för redaktionell reklam som utgörs av
en checklista för journalister och redaktioner som syftar till att skilja på redaktionellt material och reklam.
Riktlinjerna ska bidra till att upprätthålla förtroendet
för journalistik genom att skilja på betalt material
och redaktionellt beslutat material. Riktlinjerna stöds
främst av Journalistförbundet medan medieägare
och utgivare har markerat att frågan bör hanteras av
redaktionsledning och företag.
Reklam och PR. Reglerna ovan tar alla fasta på journalistikens produktionsprocesser eller innehåll men
utöver detta finns också regler för hur reklam och PR
ska hanteras på ett etiskt sätt. Reklam och annonser
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granskas av RO, Reklamombudsmannen, och RON,
Reklamombudsmannens opinionsnämnd, som följer
Internationella handelskammarens regler för reklam
och marknadskommunikation. För PR-verksamhet
finns branschnormer för de företag som är anslutna till
föreningen PRECIS.
PO/PON

Pressens opinionsnämnd, PON, skapades redan 1916,
men det var vid den stora reformen 1969 som allmänhetens pressombudsman tillkom. Tjänsten kom dock
aldrig att förkortas APO, vilket är hela namnet, utan
den förkortades med just PO. Tanken var att allmänhet
och läsare starkare skulle företrädas gentemot nyhetsmedierna, men PO:s ställning till opinionsnämnden
har varierat över åren (von Krogh 2019). Under de första decennierna var det jurister som utsågs till pressombudsmän, men från 1994 har alla utom en PO varit
journalister.
Det pressetiska systemet har strävat efter att stå
oberoende i förhållande till det rättsliga systemet och
det har inte funnits tvingande regler för hur a nmälare
som också avser att använda det rättsliga systemet ska
behandlas. Under den tidiga 
juristperioden (1960–
1980-tal) ansågs det pressetiska systemet ha utvecklat
alltför strikt normbildning och en friare bedömning
förespråkades av tidningsutgivare. Juristen Hans-

Gunnar Axberger bidrog till att reformera detta system
och genom tillträdet av journalister som PO så s kedde
ytterligare förändring. Medieetiska bedömningar
kopplades inte lika tydligt till rättsliga förebilder utan
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mer till yttrandefrihetsrättsliga frågor (frihet), moralfrågor (rättvisa), mellanmänskliga förhållningssätt
(medkänsla) och yrkesnormer (sanning).
Pressombudsmannens roll var att handlägga ärenden i ett första steg och PO hade mandat att avskriva
ärenden, att själv lösa dem eller att föra dem vidare
till opinionsnämnden. PO kunde även ta egna initiativ
till granskning, efter samtycke från den som omfattades av publiceringen, men denna möjlighet användes
sparsamt. I de fall som PO avskrev ärenden kunde
anmälaren själva föra vidare saken till PON. Genom
detta grindvaktsmandat fick PO en oklar roll – dels
som företrädare för allmänheten och läsarna och dels
som handläggare underordnad nämnden.
Under 2010-talet steg antalet anmälningar k
 raftigt.
År 2011 var det 288 och 2019 kom det in 632 anmälningar. Ökningen hänger bland annat samman med
att många anmäler samma publicering samt att en
anmälan tar upp många publiceringar (PO 2020).

Antalet fällningar har däremot visat en sjunkande
trend. 2016 och 2019 var år med mycket få fällningar,
medan 2018 visade en avvikande topp i antal f ällningar
(kopplat till Metoo-publiceringar). 2019 fälldes 4,6
procent av de anmälda fallen.
Från 2020 har den pressetiska granskningen övergått till en medieetisk granskning och publiceringar
som sker i tryck, i radio och TV eller på webben har
fått ett samlat system. Den roll som PO hade har förts
vidare till MO, Medieombudsmannen, och PON har
utvecklats till Medierna etiknämnd, ME.
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Så fungerar MO/ME

Allmänhetens medieombudsmans uppgift är att verka
för god publicistisk sed. Denne ska kostnadsfritt ge
råd till enskilda person som anser sig förfördelade.
MO ska efter anmälan eller eget initiativ granska om
avvikelser från publicitetsreglerna lett till oförsvarbar
publicitetsskada. MO prövar och beslutar också om
ansökningar om att ansluta sig till det medieetiska
systemet. Ombudsmannen har dessutom i uppdrag att
bidra till opinionsbildning och debatt för att upprätthålla god publicistisk sed.
Anmälan till MO/ME kan bara göras av den som
anser sig drabbad av publicitetsskada och det ska ske
inom tre månader från publicering. Endast enskilda
personer kan anmäla och få sin sak prövad och grupper, företag eller organisationer prövas inte av MO
eller ME. I frågor om rättelse och genmäle kan dock
organisationer vända sig till MO. MO kan även ta eget
initiativ till granskning, liksom tidigare PO.
Prövningen av MO och ME ska avgöra om en e nskild
person utsatts för ”oförskyllt lidande genom publi
citet” (Spelregler portalpararafen). Skadande publicitet
tolereras av den grundlagsskyddade yttrandefriheten,
men inom dess gränser sätter publicitetsreglerna upp
strängare regler för vilka skador som kan tolereras.
Etiskt legitima skador, de som är förskyllda, skiljs från
etiskt illegitima skador, de oförskyllda. Den som inte
följer reglerna bryter mot god publicistisk sed. I p
 raxis
har nämnden skiljt på tre nivåer av normbrott – att
åsidosätta, att bryta och att grovt bryta mot god pub
licistisk sed.
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Sanktionen för att bryta mot reglerna består av
två instrument – att ge nämndens utslag publicitet
på väl synlig plats i det fällda mediet och att b
 etala
en ekonomisk ersättning (s k expeditionsavgift). I
termer av ansvarighetsmodeller så blandas här en
svarsmodell och en straffmodell (Svensson 2015; von
Krogh och Svenson 2019). Det är viktigt att påpeka att
sanktionerna följer av mellan privata aktörer frivilligt
ingångna avtal och därmed inte har karaktären av
externt tvång eller statlig yttrandefrihetsbegränsning.
MO och ME kan pröva publiceringar som gjorts i
tryckta tidningar eller tidskrifter, webbplatser vars
utgivare är medlemmar av TU – medier i Sverige eller
Sveriges tidskrifter, TV4, public serviceföretagen SVT,
SR och UR samt fristående medieplattformar som frivilligt anslutit sig till systemet (47 anslutna i maj 2020).
Bara nätmaterial som utgivare har kontroll över kan
prövas, d v s inte exempelvis kommentarfält. Radiooch TV-sändningar som bedrivs från utlandet kan
inte granskas av MO, vilket innebär att flera av Sveriges mest populära TV-kanaler (bl a TV3, Kanal 5 och
TV6) inte omfattas av den etiska granskningen.
En stor förändring är att frågor om kränkningar
av den enskildes privatliv som publiceras i radio- och
TV-sändningar nu kan prövas av samma instans som
granskar tryckta medier och vissa n
 ätpubliceringar.
En än större förändring är att webbpubliceringar av
public serviceföretag och TV4 nu kan prövas medieetiskt. För att göra detta möjligt har tillämpningen av
radio- och TV-lagen ändrats och i sändningsvillkoren
för public service och TV4 ska det tillåtas att ett
privaträttsligt organ, MO/ME, tar över granskningen
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av privatlivets helgd. Om systemet inte skulle fun
gera kan granskningen återgå till GRN utan att lagen
ändras. I det tidigare systemet sades det att radio och
TV skulle följa de pressetiska reglerna, men det fanns
ingen övervakning av ifall reglerna följdes. Nu överförs
alltså granskningen av ifall privatlivet och integriteten kränkts till MO/ME. Genom den nya ordningen
skapas större tydlighet och ett enklare sätt för lyssnare
och tittare att anmäla frågor.
Viktiga delar av innehållet i radio och TV kommer
dock fortfarande att granskas av GRN, det rör sig t ex
om prövning av opartiskhet (avser bara public service),
saklighet (frikopplat från integritetsskada), mediets
genomslag och villkor för reklam och sponsring. Den
s k demokratibestämmelsen gäller också för alla natio
nella tillståndspliktiga radio- och T
 V-sändningar,
dvs att företagen i sin sändningsverksamhet måste
respektera grundläggare demokratiska värden, alla
människor lika värde och respekt för enskilda männi
skors frihet och värdighet. Att detta uppfylls kan också prövas av GRN. När det gäller tryckta medier och
nätmedier är detta en princip som anses komma till
uttryck genom att grundlagarna skyddar yttrande
friheten – allas rätt att yttra sig och dessas ansvar
för vad de yttrar bidrar till att bygga demokrati med
respekt för medmänniskorna.
Den utvidgade medieetiska granskningen fungerar
i stort som tidigare. Mediernas etiknämnds uppgift är
att ”fritt pröva innebörden av begreppen god publicistisk sed och om någon drabbats av p
 ublicitetsskada”.
Medieombudsmannen handlägger anmälningar som
kommer in och beslutar om de ska föras vidare till
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nämnden. Anmälare kan alltid överklaga ett beslut
från MO och gå vidare till nämnden. Det är fortsatt
enskilda personer som har rätt att anmäla och prövas
och företag/organisationer får endast rättelse eller
genmäle prövat. Vid en fällning måste nämndens beslut publiceras och företaget betala den expeditionsavgift som bestäms av hur omfattande spridningen av
publiceringen har varit. Kontinuiteten syns även i att
sittande PO, Ola Sigvardsson, har getts förnyat för
troende som MO.
Bakom det nya systemet står den ideella föreningen
Medieetikens förvaltningsorgan, som ersätter Pres�sens samarbetsnämnd. I förvaltningsorganet finns
representant för alla åtta huvudmännen – TU – Medier
i Sverige, Sveriges Tidskrifter, TV4, SVT, SR, UR,
Journalistförbundet och Publicistklubben. Var och en
av dem utser två ledamöter till nämnden. Därutöver
utser Chefs-JO och ordföranden i Sveriges advokatsamfund gemensamt tolv representanter för allmänheten. Ordförande och vice ordförande i nämnden ska
vara eller ha varit domare. Nämnden är stor och har
28 ledamöter, sekreterare, tre vice ordföranden och en
ordförande. Den arbetar i två arbetslag, men i principiellt viktiga frågor ska hela nämnden sammanträda.
Kretsen av organisationer som står bakom det
etiska systemet har vidgats betydligt. Nu ingår även
företrädare för public service och privat nationell TV.
Det blir på detta sätt en samlad bedömning av publice
ringar, oavsett medier. Det är dock fortfarande så att
det starkare grundlagsskyddet krävs för att omfattas av
den självreglerade medieetiska prövningen – antingen
att det är medier som publicerar något eller att det är
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organisationer eller privatpersoner som har ett utgivningsbevis. Att endast 47 utgivare frivilligt har anslutit
sig visar också på att det finns mycket stor potential att
vidga kretsen av granskade publicister.
Journalistikens yrkesetik och YEN

Yrkesetiska nämnden är en del av Svenska journalistförbundet och prövar om medlemmarna i fackförbundet följer de yrkesetiska regler som ställs upp
för journalistiken. I nämnden sitter yrkesverksamma
journalister och en representant för allmänheten och
de sammanträder 4–6 gånger per år. Nämnden får ca
40 anmälningar per år men bara ett fåtal fall granskas
och under 2019 avgjordes fyra fall, varav ett fälldes.
Ärendet handlade om en journalist som ej hade tillmötesgått önskemål om att inte publicera namn och
bild och journalisten bröt mot två yrkesregler (8 och
10) (SJF 2020-03-18). Då prövningen bara avser medlemmar innebär det att en betydande andel av de yrkesverksamma inom journalistik och publicistik ej granskas, men det står klart att det är mycket få fall som
kommer upp till granskning och att antalet ärenden i
YEN:s verksamhet ligger på en helt annan nivå än PO/
PON eller GRN.
Det går att anmäla fel till nämnden via nätet eller
genom telefonkontakt inom tre månader efter en
publicering. Nämnden bereder sedan ärenden och kan
klandra eller fria den anmälde. Som starkaste sanktion
kan en medlem som fällts uteslutas ur förbundet. Fall
som har ett principiellt intresse publiceras och l ämnas
också vidare till styrelsen för journalistförbundet
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för diskussion om yrkesetiken. Nämnden har också
ett uppdrag att bidra till och stimulera en yrkesetisk
debatt, både inom förbundet och externt och den medverkar i journalistutbildning med föreläsningar och
seminarier.
Nätets utmaningar och aktörer som reglerar
på egen hand

Det pressetiska systemet har i flera steg utvidgats till
att också omfatta publiceringar på nätet. Från år 2000
infördes på försök granskning av medlemsföretagens
publiceringar på nätet och från 2002 kom detta att
permanentas. Nästa steg togs 2011 då utgivarskyddade
sidor på nätet frivilligt gavs möjlighet att ansluta sig
till det pressetiska systemet. Ännu en utvidgning
skedde 2013 då också medlemsföretags eller utgivares
publiceringar på sociala medier kom att omfattas av
granskningen. Från 2020 har radio- och TV-företags
publiceringar på nätet kommit att omfattas av det
nya medieetiska granskningssystemet. Det är dock
lång väg till att all publicitet inom digitala och s ociala
medier omfattas av gemensamma etiska regler och
granskning.
Internationella plattformsföretag, som Facebook,
Twitter eller Instagram, måste i viss utsträckning
anpassa sig rättsligt till de länder som de bedriver verksamhet i. Genom att de har säte utanför landet där
verksamheten bedrivs undgår de dock att omfattas av
nationella ansvarsregler. Företagen brukar i sina villkor för användning redovisa nationell lagstiftning som
gäller, främst för att göra användare uppmärksam på
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denna och att det är användaren själv som är ansvarig. Därutöver är plattformsföretagen, då de är privat
rättsliga subjekt, fria att sätta egna regler som kan
begränsa yttrandefriheten ytterligare. De kan o
 ckså
binda användare till etiska regler som skiljer sig från
vad som annars är brukligt i landet då gratisanvändningen utgör ett frivilligt ingånget avtal. Globala plattformar kan på detta sätt kringgå nationella rättsliga
regler eller sätta etablerade etiska normer ur spel.
I Sverige har sedan 2019 den s k BBS-lagen blivit ett
verktyg för att begränsa spridning av brottsliga uppgifter. I de fall då det inte går att hitta eller fastställa
vem som sprider några typer av uppenbart brottsliga
yttranden, så ansvarar den som tillhandhållit information. Enligt en dom i Eskilstuna tingsrätt 2019 så kan
moderatorer av Facebookgrupper ställas till ansvar
och dömas för att brottsliga uppgifter ej tas bort.
Lagens förarbeten utesluter inte att även plattforms
företag på samma sätt kan komma att ställa till a nsvar
(SOU 2016:7). Rätt och etik samspelar här och rättsliga sanktioner kan komma att påverka hur etiken
utvecklas och används.
Medieetiska ansvarssystem i andra länder
och forskning om dem

Det norska systemet har varit något av en förebild för
Sverige i arbetet för att skapa en mer samlad prövning.
Där har ett samlat medieetiskt system funnits på plats
sedan tidigt 90-tal, Pressens faglige utvalg, PFU, som
prövar såväl arbetsmetoder som publicering i press,
radio och TV. Det norska systemet är också ett exempel
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på självreglering där branschens parter samlats kring
ett gemensamt system som uppfattas vara legitimt av
de politisk makthavarna (von Krogh 2010, 2013). (Se
också kapitel av Torbjörn von Krogh).
I Finland finns Opinionsnämnden för massmedier,
ONM, som också har ett samlat ansvar för alla slags
medier. Nämnden granskar både yrkesregler och
publicitetsregler. När det gäller användargenererat

material på mediesidor så finns en bilaga med sär
skilda regler för detta material.
Det danska systemet brukar lyftas fram som motpol
till det svenska, norska och finska genom att det finns
en statligt beslutad reglering i medieansvars
lagen,
Medieansvarsloven. Där stadgas att massmediernas
innehåll och arbetsmetoder ska vara i överensstämmelse med god pressetik samt hur den reglerande
instansen, Preesenaevnet, ska vara sammansatt och
verka. Det är dock Pressenaevnet som i samråd med
branschen utformar de etiska reglerna och som avgör
vad uppfattas vara god pressetik. Den senaste upp
dateringen av reglerna gjordes 2014.
Den självreglerande medieetiken i Storbritannien
var i centrum för kritik och debatt i samband med
avlyssningsskandalen vid News of the World och
den följande stora utredning ledd av domaren Sir
Brian Leveson som presenterades i november 2012.
Utredningen ledde fram till ett system med lagstadgad
skyldighet för mediebranschen att utveckla och driva
ett medieetiskt ansvarssystem. Ett organ, Press Recognition Panel, PRP, skapades för att certifiera organisa
tioner som skulle uppfylla alla de krav som ställdes till
följd av utredningen. De nationella dagstidningarna
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ställde sig dock bakom en organisation som inte godkändes av PRP. Några större medier som The Guardian,
The Independent och The Financial Times valde också
att stå utanför och sätta upp egna regler. Först 2016
godkändes en granskningsorganisation, IMPRESS, av
panelen, men i den finns inte de stora dagstidningarna
med. Det finns idag alltså ingen samlad och erkänd
pressetisk granskning i Storbritannien, snart åtta år
efter Leveson lämnade sin utredning. Situationen visar
på en blandning av ofullgången statlig reglering, konkurrerande självreglering och disparat egenreglering.
USA är i medieetiskt avseende en kontinent som i
stort saknar gemensamma regler eller instanser för
granskning av press- och medieetik, likt MO/ME eller
andra nordiska motsvarigheter (se databasen Accountable journalism). Där finns däremot en mycket stark
medieetisk forskning och undervisning. Denna forskning har gjort ett betydande internationellt avtryck i
omvärlden (se t ex Merrill 1997; Plaisance 2014; Christians 2019). En nära koppling mellan praktiker och
forskare inom utbildning och forskningsinstitut har
även bidragit till detta genomslag för den amerikanska
medieetikforskningen (McBride och Rosenstiel 2014).
Andra viktiga exempel på medieetisk forskning med
koppling till USA och Nordamerika är komparativ
internationell forskning (Wyatt 2014) och den kanadensiske forskaren Stephen J. A. Wards omfattande
arbete som täcker medieetikens historia (Ward 2015a),
samtida villkor (Ward 2011) och dess utmaningar
(Ward, 2010; 2013; 2015b, 2019). Viktiga studier med
Europa som bas står Silverstone (2013) och C
 ouldry
för (2012, 2013). De mest betydelsefulla studierna
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av svensk journalistiksetik har gjorts av Weibull och
Börjesson (1995), Ekström och Nohrstedt (1996),
Wigorts Yngvesson (2006) och von Krogh (2016).
Ansva
righet och ansvarutkrävande av medier och
journalister har studerats av von Krogh (2012) och
Svensson (2015). En mindre empirisk studie av hur
anmälare som fått upprättelse uppfattar regler och
ansvarssystem har genomförts av Dahlstrand (2016).
Diskussion och utblick

Det medieetiska ansvarssystemet står inför många
utmaningar och möjligheten att få upprättelse påverkas av de förändringar som medie- och kommunikationsvillkoren genomgår.
En första utmaning hänger samman med internationalisering och globalisering av medierad kommunikation. Under flera decennier har världen utvecklats mot
allt mer inslag av öppenhet och gränsöverskridande i
kommunikation och journalistik. Journalistik är inte
längre en lokal eller nationell angelägenhet utan i tilltagande grad en fråga om globala journalistiska frågor
och intressen (Berglez 2013). Även etiken tvingas att hantera dessa frågor på internationell eller global nivå (Wasserman 2010; Ward 2015; Ward & W
 asserman 2015).
En andra utmaning har att göra med mediernas
digi
talisering och övergången från analoga former
för produktion, distribution och mottagning till digitala. Den nya digitala medieekologin ställer nya krav
på journalistikens etik (McBride och Rosenstiel 2014).
Pressens och mediernas etik i den digitaliserade medievärlden balanserar också mellan att hantera samma
192 | Göran Svensson

frågor i ny skepnad eller genuint nya frågor (Ess 2020).
Det globala och det digitala kombineras också i komplexa u
 tmaningar för etiken (Christians 2019).
En tredje utmaning är den politiska och sociala
polarisering som sammanfallit med de sociala mediernas utveckling och utbredning. Angrepp på demo
kratin, spridning av desinformation, falska nyheter
samt hot och hat på nätet utmanar mediernas och
journalistikens etik på flera sätt och stället nya krav på
mediernas etik (Ward 2019). Genomslaget för trakasserier och näthat är också starkt och varaktig och här
väcks frågor om nya vägar för att söka upprättelse i
den sociala mediehatets tid.
De digitala medierna erbjuder förvisso möjligheter
att den utsatte själv kan tala eller slå tillbaka, men i
kölvattnet av detta har också en slags upprättelsens
entreprenörer växt fram. Rosenberg (2020) har i en
krönika ifrågasatt den moraliska entreprenörskapets
legitimitet i ”kränkningsutredningsbranschen”. Det är
organisationer som erbjuder experthjälp, gratis eller
till betalning, för att utsatta ska få upprättelse. Denna
verksamhet har också relevans för rätt och etik på
nätet och medier. Här har också populära medier en
roll att spela genom programformat som Catfish eller
Trolljägarna.
Det nu införda systemet för medieetisk granskning med Allmänhetens Medieombudsman och en
Medieetisk nämnd står inför många utmaningar och
kommer troligtvis att kompletteras av andra system
för kommunikationsetisk granskning. I dessa ligger
inte längre fokus på journalistik förmedlad via medier
utan på många olika typer av digital kommunikation
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som på olika sätt formar och formar om samhälle och
vardagsliv. (Se också kapitel av Olle Lidbom.)
Det rör sig idag om lokal och global kommunikation, om kommunikation i arbete och på fritid, kommunikation i det offentliga, det civila och det privata
och det handlar om kommunikation inom och mellan
organisationer, företag och myndigheter. Liksom
kommunikation mellan enskilda personer och små
grupper. En värld av kommunikation långt utöver
1900-talets massmedier och deras journalistiska nyhetsrapportering från några till många. Men det är
senare kapitel i medieetikens och kommunikations
etikens livsviktiga och mångfacetterade värld.
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