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6 Innehåll

Vår tids medialandskap är en karta
som söker sin terräng.

J G Ballard
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1. Förord

Det här är en bok om journalistik – fascinerande, frustre-
rande, frigörande journalistik. Det är lätt att känna hatkär-
lek till detta komplexa fenomen som producerar uppfatt-
ningar om tillvaron och oss själva. Vi är så präglade av den 
journalistiska agendan att jag tvekar om vi över huvud taget 
kan formulera en mening som är fristående från journalis-
tikens information och värderingar. 

Mitt främsta ärende i denna bok är att diskutera nyhets-
journalistik. När jag skriver journalistik så syftar jag i tex-
terna främst på det som brukar benämnas nyheter.

Journalistik är makt. Därför behöver vi resonera om vad 
denna makt förmedlar och på vilket sätt den gör det. I min 
avhandling Den moraliska journalisten diskuterade jag några 
etiska teorier och pressens etiska regler. Jag intervjuade 
reportrar vid svenska tidningsredaktioner och analyserade 
journalistikens moral och ideal. Denna essäbok är ett fort-
satt samtal om dessa frågor. Ett par texter har tidigare varit 
publicerade i Svenska Dagbladet och Dagens Story. Men 
boken innehåller huvudsakligen nya texter och är en del av 
ett ständigt pågående samtal om journalistik som jag för 
med omgivningen och i dagliga reflektioner med mig själv.

I mitten av 1990-talet utbildade jag mig till journalist vid 
JMG vid Göteborgs universitet. Sedan arbetade jag ett par 
korta vändor som reporter: lokalredaktör på Smålandspos-
ten och allmänreporter på Kyrkans Tidning. Då gjorde jag 
erfarenheter som har varit värdefulla för den fascination 
och frustration som drev mig att skriva avhandlingen – och 
nu denna bok. Journalistik är helt enkelt spännande.
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2. Inget givet svar på moraliska frågor

Av alla tänkbara yrken finns det sannolikt inte något som 
samtidigt är så hyllat och föraktat som journalisternas. De 
kan av den allmänna menigheten utmålas som både hjältar 
och odjur. Alla har vi åsikter om vad journalister bör eller 
inte bör göra. En orsak till engagemanget är nog att journa-
listik angår oss alla. De berättelser och värderingar vi får via 
journalister präglar vår uppfattning om tillvaron, rentav vår 
världsbild. Men som samlad folkhop är vi mediekonsumen-
ter en motsägelsefull skara. Samtidigt som vi fördömer 
kvällstidningars parasitära löpsedlar på kändislivet så är det 
just dem vi mest köper. 

Ett exempel på det är när Aftonbladet den 22 november 
1995 hade löpet: FRED. Det var i samband med att Dayton-
avtalet hade undertecknats. Det löpet resulterade i Afton-
bladets sämsta upplagesiffra under hela det året. Dåva-
rande chefredaktören Anders Gerdin har kommenterat 
detta: 

De [löpsedlarna] är inte till för tidningens viktigaste historier. 
Ibland när jag träffat läsare har jag sagt till dem: Om ni levde 
som ni säger, att vi skulle dra upp stort i ämnen som situatio-
nen i fattiga länder och det skulle få er att välja tidningen, då 
skulle det vara lätt att få respekt för våra löp. Men det är andra 
saker som triggar folk.1

Med andra ord handlar journalistikens etik inte enbart om 
publicisters och journalisters moral, utan även om att vi får 
den journalistik vi förtjänar. Det är en skrämmande tanke 

1 Frigyes, Paul, Nyhetsflås & tidsanda. Svenska löpsedlar under ett 
sekel, Carlssons, Stockholm 2005, s 92.
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att löpsedlar avspeglar vilka vi är i folkdjupet. Det är inte all-
tid ett vackert porträtt. Därför har jag svårt för att generellt 
fördöma löpsedelsjournalistik. De kan vara avslöjande sam-
tidsanalyser av statusen i folkdjupet. 

Om vi vore så samhällsintresserade som vi ibland påstår 
när vi kritiserar kvällstidningarna så borde det avspeglas i 
andra medier. Men faktum är att kanaler som satsat särskilt 
på samhällsprogram, som TV4 Fakta, TV8, Kanal 9 och 
SVT24, tillsammans vid halvårsskiftet 2008 hade knappt 
fem procent av tv-kanalernas samlade tittarandel. TV3 och 
Kanal 5 har fler tittare var för sig (8,2 respektive 7,8 pro-
cent) än de smalare samhällskanalerna och fler än SVT2 
(12,1 procent).2 Detta berättar inte allt om mediekonsu-
menter, men siffrorna avslöjar ändå en hel del om vad vi 
egentligen föredrar när vi får välja.

En fråga som varje reflekterande människa då och då 
ställer sig är vilket moraliskt ansvar som jag själv kan ta och 
är beredd att ta i den situation jag befinner mig. Det kan 
finnas omständigheter som gör att vi deltar i sammanhang 
som vi egentligen inte vill vara i. Eller så kan vi vara blinda 
för konsekvenser som en handling kan få. Vi kan utföra 
goda handlingar utan att veta om det och vi kan medvetet 
göra stor skada. Vi kan drivas av själviska syften att utföra 
handlingar som trots egennyttan kan betyda något positivt 
för andra. Och vi kan vara altruister som trots all välmening 
raserar tillvaron för andra. Detta är moraliska grundvillkor 
inte enbart för journalister utan för oss alla. 

Den etik vi vill omfatta kanske inte alltid är konsekvent 
med de handlingar vi uträttar eller de konsekvenser dessa 
leder till. Men vi är inte enbart ett rö för vinden, utan bör 

2 Svenska Dagbladet, »TV 4 störst i rutan«, 2008-07-17.
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varje dag, många gånger varje dag, reflektera över varför vi 
agerar som vi gör. Därför är det nödvändigt, kanske särskilt 
för yrkesgrupper som har makt över andras liv, att reflek-
tera över sin egen etik. Det håller inte att bara hänvisa till 
chefen, till en yrkeskodex eller till kollegernas förvänt-
ningar. En journalist som har uttryckt detta är Katarina 
Wennstam. Hon arbetar med det, känslomässigt sett, 
tyngsta området – kriminaljournalistik.

En reporter som mår bra, som har fått bearbeta allt det han 
eller hon har sett, läst och hört i sitt yrke, en reporter som med 
jämna mellanrum får tänka igenom sitt arbete i lugn och ro – 
den reportern begår inte övertramp i samma utsträckning.3

I min avhandling Den moraliska journalisten analyserade jag 
hur olika etiska teorier kan bidra till etisk och moralisk 
reflektion inom journalistiken. Det finns inte endast en 
moralisk fråga och det finns inte endast ett svar. Men det 
finns några grundläggande förutsättningar som behövs för 
en god journalistik. En sådan förutsättning är att journalis-
tikens interna värden kan utvecklas. I massmedieteorier 
och bland journalister själva sägs oberoende, rättvisa och 
sanning vara exempel på sådana värden. Journalister och 
redaktioner behöver både yttre och inre förutsättningar för 
att journalistikens interna värden ska kunna utvecklas och 
blomstra. Yttre förutsättningar kan handla om lagstiftning 
och arbetsvillkor och inre förutsättningar om journalister 
med goda karaktärsegenskaper.

Det finns en hel del moraliskt reflekterande journalister 
i vårt land. Men det finns inte mängder av moraliskt djup-

3 Wennstam, Katarina, »Journalistens fördomar«, Petersson, 
Olof (red), Medieetik under debatt, SNS förlag, Stockholm, s 26.
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lodande diskussioner. Vad beror det på? Av det hundratal 
journalister jag känner, har läst eller lyssnat på så är i stort 
sett alla medvetna om etiska dimensioner i sitt yrke. Men på 
Publicistklubben, för att nämna ett sammanhang, stannar 
samtalet ofta just där det borde börja. 

När någonting har hänt som uppfattas som etiskt proble-
matiskt, bjuder PK in mellan fem eller sex deltagare till 
debatt. Där säger en att någon annan gjorde fel, en annan 
säger att de gjorde rätt och själva säger de att »så här tänkte 
vi och det står vi för«. Det krävs inget geni för att lista ut hur 
argumenten utformas mellan debattörerna – oavsett vilket 
ämne som diskuteras.

Ett annat exempel på sammanhang där den etiska 
reflektionen borde vara mer komplex är Pressens Samar-
betsnämnd. Den består av representanter från Publicist-
klubben, Tidningsutgivarna, Svenska Journalistförbundet 
och Sveriges Tidskrifter. Det är samarbetsnämnden som 
ansvarar för översynen av Spelregler för press, radio och tv och 
den är också ansvarig för tillsättningen av Allmänhetens 
Pressombudsman. Sedan hösten 2006 har nämnden arbe-
tat med översyn av publicitetsregler, stadgar och riktlinjer. 
Nämnden har också tillsatt en ny PO, Yrsa Stenius, som till-
trädde i september 2007.4 

Översynen av de etiska reglerna har handlat om mycket, 
men lite om den etiska reflektionen. Redan vid det första 
mötet för diskussion om publicitetsreglerna signalerade SJF 
och TU att reglerna är bra som de är och inte ska ändras 
mer än nödvändigt. Nämnden inbjöd under hösten till ett 
seminarium för att lyssna på ett urval särskilt inbjudna per-

4 Sedan hösten 2006 deltar jag i Pressens Samarbetsnämnd på 
mandat av Publicistklubben.
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soner som fick utveckla några argument om pressetiken.5 
Här sades en hel del som var mycket bra och hade kunnat 
vara ett konstruktivt underlag till översynen. Men arbetet 
präglades därefter mer av positionering mellan organisatio-
nerna än av ett analytiskt och konstruktivt arbete med inne-
hållet. Slutresultatet efter ett drygt års arbete blev en språk-
lig modifiering – en flyktig översyn snarare än en noggrann.

Journalister är moraliskt reflekterande personer, men 
de fora som har till uppgift att fördjupa etiken verkar inte 
fungera i detta avseende. För Pressens Samarbetsnämnd 
kan det möjligen bero på kravet att nå konsensus. Att defi-
niera enhetliga regler som ska gälla för alla – som ska vara 
detaljreglerande och generella på samma gång – är en 
omöjlig uppgift. Reglerna har från början utformats som ett 
svar på ett opinionsmässigt tryck från lagstiftare och allmän-
het. De har formulerats för att reglera och sanera verksam-
heten utifrån pressens egna villkor, för att kunna behålla 
journalistikens oberoende av en lagstiftande begränsning i 
tryckfrihetslagstiftningen. De hade förmodligen formule-
rats annorlunda om de hade skrivits helt och hållet utifrån 
journalistikens egna villkor. 

PO är en bra instans för moraliskt reflekterande. Men 
PO är beroende av de etiska reglerna. Och för att ämbetet 
ska vara en trovärdig instans så behöver PO vara en vis och 
modig person. Olle Stenholm var en sådan. Han har skrivit 
och sagt att journalistikens etik kan förkortas till tre upp-

5 Hearingen ägde rum den 24 januari 2007 och de inbjudna var, 
utöver samarbetsnämnden, Jeanette Gustafsdotter, Trond 
Sefastsson, Annika Ström Melin, Torbjörn von Krogh, Hans 
Hernbom, Ingrid Cars-Westrell, Rino Rotevatn och Olle Sten-
holm (som var förhindrad på grund av sjukdom).
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maningar: »Sök Sanningen! Var rättvis! Visa medkänsla!«6 
Jag håller med. Dessa tre uppmaningar räcker. Det skulle 
kunna vara journalistikens tre budord: sanning, rättvisa och 
medkänsla. Dessa ideal kan fungera som en spegel för den 
enskilda och som en kompass för orienteringen bland alla 
moraliska dilemman och omvägar som leder fel. Det är den 
levande moralen som är kärnan, inte ett antal regler på en 
lista som ska prickas av. Av de tre idealen var det brister i 
medkänsla som bekymrade Stenholm mest:

Det är som om redaktioner ibland bar på en kollektiv känslo-
kyla, en oförmåga till empati, som nästan antar karaktären av 
moraliskt handikapp.7

Att göra det rätta och att göra det goda – det behöver inte 
betyda samma sak. Den moraliska frågan har inget givet 
svar. Just därför behöver reportrar, fotografer, redaktions-
chefer, ansvariga utgivare och mediemagnater reflektera 
över sina egna moraliska handlingar och etiska ideal. Ofta 
och tillsammans.

Journalistik kan vara en enskild persons ansvar och den 
kan vara allas ansvar. Vilket moraliskt patos finns det för 
den journalistik vi skapar?

6 Stenholm, Olle, »Sök sanningen! Var rättvis! Visa medkänsla!«, 
Management Magazine, Nr 5, 2002, http://www.po.se/
Article.jsp?article=4092 (2008-06-29).

7 A a.
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3. Journalistikens hjältar inga helgon

Världen har begåvats med ett flertal journalister som har 
förändrat, avslöjat och haft en avgörande betydelse för 
många människor. Journalistikens hjältar kan vara namn-
kunniga reportrar som Günter Wallraff och Anna Politkovs-
kaja. Men hjältar finns också på redaktioner runt om i värl-
den där de rapporterar till sin egen lokala krets av medborg-
are. 

Det kanske ligger nära till hands att tro att hjälterollen 
är ouppnåelig för envar, att det krävs något specifikt för att 
kunna bli hjälte. Jag tror att det krävs ett specifikt mod och 
ett visst mått av galenskap för att våga berätta och avslöja 
sådant som hotar makt i olika skepnader. Men jag tror inte 
att hjälterollen endast är förunnad ett fåtal. Vi har alla 
potential att bli hjältar i rätt tid och på rätt plats. 

Den amerikanske moralpsykologen Lawrence Blum har 
en poäng när han definierar hjälten som en människa som 
inte är mer god än andra – till skillnad från helgon – utan 
som en person som uträttar moraliskt goda handlingar i sär-
skilda situationer. Blum exemplifierar hjältens roll med 
industrimannen Oskar Schindler, som under andra världs-
kriget köpte tillbaka judar som hade skickats till koncentra-
tionsläger. Schindler var inte något helgon som eftersträ-
vade ett heligt liv i Guds ögon. Men han var en man som i 
stunden kombinerade sina förutsättningar – rikedom, mod 
och handlingskraft – och handlade rätt. Han riskerade sitt 
eget liv och förlorade sin förmögenhet.8

De som drabbas av hjältars mod och galenskap kan anse 
att dessa drivs av egocentriska syften och en uppblåst själv-

8 Blum, Lawrence, Moral Perception and Particularity, Cambridge 
University Press, Cambridge 1994, s 65–97.
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bild. Säkert finns det berättelser också bland hjältarna när-
stående personer som har upplevt sig svikna i vänskap och 
kärlek, därför att hjältarnas insatser har försatt inte bara 
dem själva utan också familj och vänner i svåra situationer. 
Och själva verkar de brottas med tvivel om sin egen styrka 
och vederhäftighet. Günter Wallraff skriver 1979:

Man har låtit spionera på mig, placerat ut dolda mikrofoner, 
avlyssnat min telefon, man har skickat agenter och provokatö-
rer på mig, utövat påtryckningar på mina källor /---/ Allt detta 
skrämde mig och gång på gång övervägde jag att avbryta mitt 
arbete.

Och 1985 skriver Wallraff, fortfarande i kamp med sin 
rädsla:

I tio år har jag skjutit den här rollen framför mig. Kanske där-
för att jag anat vad som väntade mig. Jag var helt enkelt rädd.

Anna Politkovskaja, den brutalt mördade ryska reportern, 
beskriver också rädsla inför sin uppgift. Hon berättar, några 
månader före sin död, i en intervju i Aftonbladet:

Ja, mitt jobb är farligt. Men det påverkar inte beslutet om att jag 
ska skriva eller inte skriva nästa artikel. Det som bestämmer det 
är två saker: Hjälper du någon människa genom att skriva den 
här artikeln, eller kan du få en korrumperad person avskedad 
om du skriver? Det andra är vetskapen om att vara ensam om 
en historia. Då är frågan om farlighet inte särskilt viktig – om 
inte jag berättar, vem ska då göra det?9

9 Aftonbladet, »Mitt jobb är farligt, men jag måste fortsätta«, 
2006-04-10, http://www.aftonbladet.se/nyheter/ryssland/
article368459.ab (2008-06-25).
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Ord kan vara farliga. Ord är makt. Med ord följer ansvars-
tagande. Därför är det så viktigt att saker och ting som jour-
nalister påstår är sanna. Även om vi inte alltid vet vad som 
är sant (det vet vi sällan) så bör det med stor säkerhet kunna 
antas att det som påstås vara sant är den mest korrekta be-
skrivningen – utifrån det som ligger på bordet för tillfället. 
Fakta bör granskas och vinkeln prövas utifrån olika aspek-
ter. Vem som exempelvis är makthavare eller offer i en be-
rättelse är inte alltid givet.

Inte heller är det alltid givet vilka som av medier och all-
mänhet blir utnämnda till skurkar eller helgon. Vår tids 
sekulära helgon, såsom Astrid Lindgren och Margot Wall-
ström, aktas som nästintill felfria människor som har en sär-
skild mission att förmedla till oss vanliga dödliga. Det mod-
erna mediehelgonet skiljer sig från kristendomens helgon 
därigenom att journalisterna hos det sekulära helgonet hål-
ler isär handling från själsliv och offentligt från personligt. 
Kristendomens helgon däremot är människor som strävar 
efter en sammanhållen efterlevnad till ande, kropp och själ 
av det som de håller för sant. 

Om mediernas helgon verkligen är helgon i kristen be-
märkelse är inte självklart, men det kan inte heller uteslu-
tas. Sådana personer som Astrid Lindgren och Margot Wall-
ström har höjts till skyarna, oemottagliga för all sorts kritik. 
De som vågar ifrågasätta dessa upphöjda personer blir själva 
betraktade som skurkar. Men stämmer mitt första anta-
gande – att moderna helgon bedöms efter sina handlingar? 
När det gäller Astrid Lindgren är det nog så. Hon gav oss 
sagorna. Hon återerövrade den romantiska drömmen om 
paradiset som hade gått förlorat under 1900-talet. En sådan 
kvinna kan inte granskas som andra, utan att drömmen om 
Idyllien går förlorad. 
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Men när det gäller Margot Wallström tycks det snarare 
vara hennes frånvaro från svensk politik, alltså hennes icke-
handlingar, som medverkade till att upphöja henne till 
drottning och helgon i svensk socialdemokrati. Detta tyckte 
jag märktes särskilt inför valet 2006. Retoriken kring önske-
målen om Wallströms partiledarskap, efter hennes uttåg ur 
Sverige, kan liknas vid Moses möte med Sanningen på ber-
get Sinai. Ingen såg och kunde granska vad som gjordes, 
men det fanns en oerhörd förväntan om att hon åter skulle 
komma till vårt land och förlösa oss ur slaveriet. Hon skulle 
skapa ett nytt förbund mellan svenskarna och Partiet som 
skulle leda till en ny socialdemokratisk politik. 

Tacka tusan för att hon sa nej. Ett helgon som visar sig 
vara mänsklig, som begår fel eller har brister bränner vi på 
bål. De trillar obönhörligt ned från piedestalen. Därför är 
det inte enbart en lycklig sak för en människa att av journa-
lister och allmänhet bli hyllad som helgon.

4. Muzakjournalistik

Att arbeta med journalistik verkar vara som att gå balans-
gång mellan det som folk vill höra och det som folk behöver 
höra. Jag tror att mediekonsumenter och journalister i all-
mänhet är ganska trögrörliga samlingar som vill ha sådan 
journalistik som de känner igen. Utseendet på tidningen 
ska i stort vara detsamma år efter år, upplägget mellan 
radiokanalerna kan inte ändras utan att protester hörs och 
om Claes Elfsberg kommer tillbaka i rutan så blir det en 
nyhet. Honom känner folk ur de äldre generationerna 
igen. Han är Mr News.
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Att låta sig invaggas i det hemtama kan möjligen kännas 
tryggt och stabilt. Men är det vettigt? Finns det inte en risk 
att vi missar de stora analyserna och problemformulering-
arna – både som journalister och mediekonsumenter? En 
viss sorts journalistik följer årstidernas växlingar, en annan 
berättar om mannen som brottsling och kvinnan som offer, 
en tredje avslöjar politiker som korrupta. Alla dessa histo-
rier finns klonade i en oändlig uppsättning. Det är bara 
detaljerna som byts ut.

En annan risk med det hemtama är att vi blir okritiska, 
att vi förväxlar det som är sant med det som vi känner igen. 
Men att okritiskt förmedla nyheter kan innebära att låta sig 
användas som verktyg för propaganda eller påtryckningar. 
Därför bör alla som berörs av journalistik fråga sig om infor-
mationen vi tar del av verkligen är sann och relevant. Eller 
är den en avspegling av sådant som vi har vant oss vid att se 
och höra?

Ett exempel på hur hemtama redigerare över hela värl-
den kan utnyttjas är publiceringar av »professionella« de-
monstranter. Tidningar och tv-redaktioner prenumererar 
på bilder från stora nyhetsbyråer. Dessa ska gärna vara dra-
matiska om de ska illustrera en konflikt. En flitig blogg, som 
granskar bildjournalistik, har avslöjat ett flertal fall av för-
modat uppgjorda bilder. Samma individer förekommer 
många gånger i helt skilda situationer och med långa tids-
intervall. Händelserna ser äkta och dramatiska ut, men är 
sannolikt regisserade av fotograferna. Ett exempel är den så 
kallade Rage Boy, den rasande mannen, som finns i ett antal 
exempel som en symbol för arga unga muslimska män.10

10 Den blogg som refereras är www.snappedshot.com. Svenska 
Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson diskuterar detta i 
en artikel, »Ännu ett år till ända i nyhetsfabriken«, 2007-12-31.
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Ett annat exempel är klonad kriminaljournalistik. Det 
som i verkligheten är unikt och tragiskt kan i nyheterna lätt 
förvandlas till något stereotypt och banalt. Alla berättar 
samma historia närmast identiskt. Ett nedslag i nyhetsflödet 
får illustrera. Den 19 juli 2008 skriver Aftonbladet, Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet om Anders Eklund, man-
nen som har erkänt mordet på tioåriga Engla och 31-åriga 
Pernilla. Alla tre tidningarna har utdrag ur vittnesförhöret 
på förstasidan. Inne i tidningen ägnas 8, 4 respektive 4 sidor 
åt kartläggning av Eklund och hans brott. Alla tre tidning-
arna lyfter upp samma »citat« som blänkare i något olika 
varianter: »När hon propsade och började mopsa upp sig 
och sa att det var en genväg hem och hade arrogant syn 
emot mig. Ja, då vart jag elak.« Alla tre tidningarna har 
samma upplägg: vittnesförhören om hur mordet på Engla 
gick till illustrerade med kartor och tidsangivelser; mordet 
på Pernilla som nu ser ut att kunna lösas; experternas kom-
mentarer; Eklunds hemmiljö som illustreras med polisens 
bilder av en sunkig lägenhet med trosor och porrtidningar 
utspridda på golvet. Två artiklar skiljer sig ur det kollektiva 
mönstret om mordet på Engla denna dag. DN har gjort 
intervjuer på plats med lokalbefolkningen, där samhället 
sägs aldrig mer kunna bli detsamma. AB har en psykologi-
serande kolumn som avrundar nyhetsartiklarna.

Journalistikens berättelser kan handla om det som all-
mänheten förväntas vilja veta. Den journalistiken är när-
mast ofarlig, kortsiktigt ofarlig. Däremot kan den bli riska-
bel i ett längre perspektiv; nämligen när den blir så entonig 
att budskapet tystnar. Journalistik behöver en mångfald av 
stämmor för att kunna kommunicera. Men allt som oftast är 
det som om stereotypa mönster skapar en muzakjournalis-
tik, en kuliss för nyhetskonsumtion där dagliga händelser 
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avlöser varandra intill förväxling och förblandning lika. 
Varje inslag för sig kan vara väl genomarbetat men tillsam-
mans med nyhetsflödet i sin helhet försvinner det unika. 

Det kanske är oundvikligt. Jag vet inte. Jag har inget 
genomarbetat förslag på hur det kan förändras. Men som 
mediekonsument tycker jag att det är lätt att bli både blind 
och döv. När jag tar del av nyhetsflödet händer det att jag 
redan någon timme efter att jag har läst, lyssnat eller tittat 
har glömt vad som rapporterades. Det kan förstås bero på 
att jag har ett svagt minne eller har varit dåligt uppmärk-
sam. Men det kan också orsakas av att nyheter allt som oftast 
verkar utgå från en underförstådd överenskommelse av vad 
jag förväntas vilja eller behöva veta. Och då måste jag inte 
anstränga mig. Journalistiken blir bara en kuliss utan rele-
vans.

Till badstranden kom jag släpande med en packe tid-
ningar som jag ville läsa. Där träffade jag en bekant som 
berättade att han sedan ett par år tillbaka vägrade medier. 
Han hade ingen tv, ingen radio och läste inga tidningar. 
Det hände någon gång att han tog del av nyheter och kultur 
på nätet, men det var mer undantag än regel. Han hade 
funderat över hur mycket tid han lade ner på konsumtion 
av journalistik och kommit fram till att han ville lägga tiden 
på annat, som att läsa böcker och umgås med vänner. Jag 
ska erkänna att jag blev provocerad av hans alternativa liv. 
Det var som om han tog sig friheten att stå vid sidan av sam-
hället och betrakta det i stället för att ta del av händelser 
och kommentarer om utvecklingen. Han ansåg sig inte 
behöva medierna. Hans poäng var att vi präglas så starkt av 
en journalistisk världsbild att vi förlorar kontakten med oss 
själva. Det som han behövde veta fick han reda på ändå, 
argumenterade han. Att stå vid sidan av journalistikens puls 
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ledde till att han hittade en annan puls som han tyckte blev 
tydligare. Då upplevde han sig mindre utlämnad åt en illu-
sorisk verklighetsbeskrivning.

Inställningen som han argumenterade för är inte typisk. 
Tvärtom så visar statistiska undersökningar att svenskar 
mellan 9 och 79 år använder medier i genomsnitt sex tim-
mar per dag. Tiden fördelar sig i prioritetsordning mellan 
tv, radio, morgontidning, Internet, bok och kvällstidning 
(85, 77, 72, 64, 38 respektive 31 procent). Att det blir mer 
än hundra procent innebär att vi konsumerar flera medier 
samtidigt.11 Nog kan det finnas ett behov av att »hitta en 
annan puls« än journalistikens rytmer. Men vårt beteende 
visar att vi inte nämnvärt ger efter för det behovet.

Journalister talar sinsemellan om vikten av att ge sig ut i 
verkligheten och beskriva hur »verkliga människor« faktiskt 
har det. Det uttryckssättet avslöjar att till och med journalis-
terna själva är medvetna om att deras arbete handlar om att 
göra verklighetskonstruktioner. Utifrån den aspekten kan 
jag ge min mediekritiske bekantskap ett visst erkännande, 
men min slutsats blir snarare att jag efter bästa förmåga ska 
vara en kritisk mediekonsument än en passiv.

Frågan är varför så mycket av journalistiken har hamnat 
i muzakträsket. Idealen om sanning och rättvisa, som drev 
Günter Wallraff och Anna Politkovskaja, är troligen desam-
ma för de flesta journalister som bevakar samhällsfrågor. 
Det finns förvisso även andra drivkrafter – såsom att få ut-
veckla sina talanger, att få omvärldens bekräftelse och att få 
makt – men sanning och rättvisa är ändå grundläggande 
ideal för flertalet journalister. 

11 Nordicom, »Nya medievanor bland unga flyttar upp i åldrarna«, 
Mediebarometer 2007, http://www.tu.se/uploaded/docu-
ment/2008/5/28/Mediebarometern_press_2008.pdf.
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I min avhandling frågar jag tio reportrar varför de har 
blivit journalister. De har olika bakgrund, ålder och erfa-
renhet, men alla anser att sanning och rättvisa är ideal som 
de vill sträva efter. Men ingen av dem tycker att de gör det i 
tillräcklig hög grad. Orsaken till det, berättar de, är att de 
är för lata, att de alltid arbetar under tidspress och att de 
alltför sällan beger sig utanför redaktionen för att träffa folk 
ansikte mot ansikte.

Att journalistik alltid löper risk för att bli stereotyp och 
förutsebar beror på en rad komplexa faktorer som inbegri-
per både individer och övergripande strukturer. Det finns 
vare sig en ekonomisk eller en politisk konspiration bakom 
orsakerna till att journalistik blir tandlös. I stället tror jag att 
en rad faktorer bidrar till att bekräfta varandra och blir till 
ett förutsebart stereotypt system som det är svårt att för-
ändra. Enskilda reportrar kan bli hjältar och förebilder. De 
kan skapa geniala kompositioner som bryter det förutse-
bara. Detta förutsätter givetvis skicklighet och mod hos 
reportern, men samspelet med den övriga redaktionen och 
ansvarig utgivare har också en avgörande betydelse. Hjältar-
nas insatser behöver dock inte nödvändigtvis innebära att 
det som rapporteras väcker förtroende hos allmänheten – 
eftersom det riskerar att störa det allmänna lugnet. 

5. Risker med förtroende

MedieAkademin mäter sedan 1997 allmänhetens förtro-
ende för olika samhällsinstitutioner. Ett högt förtroende 
kommenteras ofta av politiker och journalister som något 
enbart positivt. Men den slutsatsen är inte den enda möj-
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liga. Ett högt förtroende för journalistiska medier kan också 
innebära att de rapporterar om det som folk vill höra, att de 
stryker medhårs. Sådant som stämmer med en redan förut-
fattad bild av samhället och världen vi lever i. En journalis-
tik som inte är bråkig och oroar utan som bevarar det all-
männa lugnet och bekräftar vem som är skurk, vem som är 
svag och vem som är drabbad. Journalistiken är beroende 
av allmänhetens förtroende, men ett visst mått av misstänk-
samhet mot det som rapporteras tror jag gagnar både avsän-
dare och mottagare av journalistik.

I en intervju med Ingvar Carlsson frågar Torbjörn von 
Krogh om det kan vara bra att förtroendet ibland är lågt för 
medierna. Det tycker inte den förre statsministern. Att 
tänka så betyder för honom att lägga ut dimridåer framför 
en väsentlig självkritisk granskning som behövs hos både 
journalister och politiker.12

Möjligen talar vi här om olika slags förtroende. Det Medie-
Akademin inte undersöker är vad människor i allmänhet 
menar med förtroende. Att vi sätter vår tillit till journalistik 
och utbud? Resultaten av undersökningarna svarar då inte 
främst på frågan vilken typ av journalistik, utan framför allt 
vilka slags medier de har förtroende för såsom olika tv- och 
radiokanaler eller morgon- och kvällstidningar. Siffrorna i 
undersökningarna kan brytas ned, men generellt sett visade 
resultaten att svenskarnas förtroende för radio och tv är 
större än för dagspressen. Det är kvällstidningarna som drar 
ned förtroendet för pressen. DN hade 2007 dubbelt så högt 
förtroende som Aftonbladet. SVT hade 2007 större förtro-
ende än TV4. Ska man dela in medierna i förtroendeklasser 

12 von Krogh, Torbjörn, »Gräv fram förtroendet«, Medieförtroende, 
Publicistklubbens årsbok 2008, Stockholm, s 30f.
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så har SVT och SR allra högst (79 respektive 76 procent), 
DN och TV4 (60 respektive 52 procent) samt AB och TV3 
(28 respektive 24 procent).13

Det som Ingvar Carlsson sannolikt talar om är behovet av 
medborgarnas förtroende för innehållet i journalistiken. 
Det som skrivs ska vara sant och relevant. Journalisternas 
uppgift är att vara granskande. »All makt ska granskas«, som 
Ingvar Carlsson uttrycker det.14

Det är nödvändigt att det finns en förtroendefråga, men 
det betyder inte att det därmed finns ett förtroendekapital 
eller att förtroendet motsvarar en etiskt försvarbar journa-
listik. En diskussion handlar om vad som egentligen är 
etiskt försvarbart, en annan vad folk uppfattar som etiskt 
försvarbart. Enligt samma undersökning 2007 så anser näs-
tan hälften av panelen att journalisternas moral är bra 
medan 16 procent anser att journalisternas moral är dålig. 
Det är ungefär samma tilltro som visas för politikernas 
moral. En intressant jämförelse är att det är betydligt fler 
som anser att svenskarnas moral är dålig än som anser att 
den är bra (34 respektive 14 procent). Allra sämst moral har 
dock forskarna – om ett snitt av svenska folket får ge sin 
mening.15

Ett högt förtroende kan betyda att folk bedömer journa-
listiken som tillförlitlig. Men det kan också betyda att medie-
konsumenter är lättlurade, att de är okritiska eller att de är 
misstänksamma mot vissa medier – som kvällstidningar – av 
gammal vana. Det räcker med att fundera över vilka sorters 

13 Holmberg, Sören och Weibull, Lennart, Förtroendebarometer 
2007, MedieAkademin, http://data.s-info.se/data_region/
120/documents/fortroendebarometern_07.pdf (2008-07-02).

14 von Krogh, Torbjörn, a a 2008, s 30.
15 Holmberg, Sören och Weibull, Lennart, a a 2007.
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argument som hörs i kritiken av kvällspressen: jag läser ald-
rig kvällstidningar därför att de skriver så mycket skit. Även 
de som inte själva tar del av journalistiken tar sig rätten att 
ha åsikter om den. Förtroendet kan alltså vara lågt utan att 
vi som svarar på frågan på allvar har funderat över varför vi 
tar avstånd. Förmodligen uppfattar deltagarna i Medie-
Akademins förtroendeundersökningar olika saker med 
samma fråga.

Med anledning av MedieAkademins förtroendemätning 
2007 kommenterade Peter Kadhammar (AB) det höga för-
troendet för SVT och SR och det låga förtroendet för kom-
mersiella medier:

Svenska folket hyser större förtroende för Ikea än för Dagens 
Nyheter. Vad ska vi dra för slutsats av det? /---/ Kan någon tycka 
att den jämförelsen har någon som helst relevans? /---/ Den 
som aldrig riskerar något kan säkert höja sitt förtroende dra-
matiskt. Bevare oss för sådan journalistik. Vi [Aftonbladet] har 
aldrig åtnjutit särskilt stort förtroende och så länge medierna 
är fria kommer vi aldrig att få det.16

En annan risk med ett okritiskt förtroende för journalistik 
är att mediekonsumenterna endast kan ta ställning till det 
som faktiskt publiceras – och knappt ens det. Vi som befin-
ner oss i mottagarledet av nyhetsförmedlingen vet inte vad 
som har sorterats bort, på vilka premisser informationen 
har tolkats eller vad som alls inte blir frågor på nyhetsagen-
dan. 

En hållning i frågan om förtroende är att hävda att så 
länge journalisterna sköter sin uppgift att granska makten, 
informera medborgarna och underhålla så spelar det ingen 

16 Kadhammar, Peter, »Den som aldrig riskerar något kan höja 
sitt förtroende«, Medievärlden, december 2007.
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roll om befolkningen tar del av utbudet eller inte. Det vik-
tiga är att granskningen sker och att makthavare vet att den 
sker, inte att en majoritet av befolkningen ska engagera sig. 
En annan hållning är att framhålla människors engage-
mang som huvudsaken för journalistiken. Då handlar det 
om frågor om vad journalister anser att allmänheten bör 
veta och vad de vill veta. Det som brukar kallas allmänintres-
set, det som folk bör veta, väcker kanske inte engagemanget 
– åtminstone inte på kort sikt. Däremot kan det som kan 
kallas allmänhetens intresse väcka folkstormar. Kring dessa 
positioner hamnar ofta diskussioner om namn- och bild-
publiceringar av misstänkta förövare och brottsoffer: Niklas 
Lindgren, Engla Juncosa Höglund eller Catrine da Costa.

Att journalister är angelägna om att få ett högt förtro-
ende förklaras ofta med att det är viktigt för demokratin. 
Mer sällan diskuteras hur relevant ett högt förtroende är för 
att behålla makten. Ett högt förtroende utgör en av de vik-
tigaste grunderna för journalistikens existensberättigande. 
Utan förtroende vinner budskapet inget genomslag. Att ha 
ett mätbart lågt förtroende i en undersökning väcker genast 
frågor hos seriösa journalistiska medier om hur de kan för-
ändras eller anpassas för att förtroendet ska öka. Tittarsiff-
ror, upplaga och lyssnare blir avgörande faktorer för inne-
hållet. Public service-kramaren Erik Fichtelius identifierade 
denna problematik i ett kritiskt debattinlägg med anled-
ning av Sveriges Televisions omfördelning av ekonomiska 
resurser mellan dess fyra kanaler:

Men för att vinna över Fyran måste vi [24Direkt] bli som Fyran 
och då har vi inte plats med sådant tjafs som public-service-
nostalgi. I kampen för att vinna vårt existensberättigande i en 
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stor publik överger vi de värden som skulle ge oss existensbe-
rättigande till att börja med.17

Konkurrensen beskrivs av Fichtelius och andra som ett krig 
eller åtminstone en tävling. Det gäller att vinna och det gäl-
ler att föra kampen. Mycket står på spel. Det handlar om 
grundläggande värden som ger journalisterna deras exis-
tensberättigande. Men det handlar också om tillgången till 
makt och tolkningsföreträde.

Medieforskaren Maxwell McCombs har kallat denna 
strid för makten över dagordningen. Hans forskning har 
visat hur sambanden mellan nyhetsmedierna och allmän-
hetens prioriteringar ser ut: att de nyheter som journalis-
terna prioriterar sammanfaller med allmänhetens bedöm-
ning och blir den gemensamma dagordningen. Det är det 
»första steget i bildandet av en allmän opinion«, konstate-
rar McCombs.18 Alla de samhällsinstitutioner som Medie-
Akademin och SOM-institutet undersöker ingår i ett krets-
lopp där journalistiken är navet. Att fler än hälften av pane-
len i MedieAkademins undersökning anser att företags-
ledares, journalisters och politikers moral har försämrats de 
senaste 15 åren (52, 57 respektive 58 procent) visar möjli-
gen att journalister kastar sten i glashus. Det verkar finnas 
en allmän opinion för att ifrågasätta moralen hos dem som 
etablerar och bekräftar dagordningen – journalister och 
politiker sitter i samma båt.

17 Fichtelius, Erik, »Ös på med fler såpor – ut med faktapro-
gram«, Dagens Nyheter, 2008-05-18.

18 McCombs, Maxwell, Makten över dagordningen. Om medierna, 
politiken och opinionsbildningen, SNS förlag, Stockholm 2006, 
s 24.
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Det kan vara värt att fråga sig vad dagordningens symbio-
tiska relation med journalister och allmänheten medför. 
Det finns en hel del som pågår i världen som aldrig vinner 
gehör, som inte ens kommer till startlinjen därför att frågan 
aldrig formulerades. Vems ansvar är det? Är det journalis-
ternas eller allmänhetens? 

SOM-institutet undersökte vad som oroade svenskarna 
2007. Gissa vad det var? Miljöförstöring, förändringar i jor-
dens klimat och försämrad havsmiljö i nämnd ordning. Det 
har aldrig, sedan undersökningen började göras 1986, fun-
nits en större oro för försämringar i jordens klimat än nu.19 
Om du skulle ranka, mellan tummen och pekfingret, vilken 
fråga som var nummer ett på mediernas dagordning förra 
året – vilken är då det? Fler än jag skulle gissa på miljöfrå-
gorna. Ett mycket viktigt ämne, det bör ingen förneka. Men 
vad var det vi inte fick veta om samhället och världen vi lever 
i? Det är en etisk fråga med stora konsekvenser.

6. Att slira på sanningen

En fråga som för min del har blivit alltmer angelägen att 
undersöka är om storordet »sanning« längre kan användas 
för att beskriva journalistik. Åtminstone sanning i bemär-
kelsen att avtäcka en historia som är en verklig händelse 
utan att journalisten (eller vem det än är) i berättandet själv 
skapar den verklighet som förmedlas. Journalistiska kon-
struktioner genomsyrar inte bara underhållningen som 

19 Holmberg, Sören och Weibull, Lennart (red), Skilda världar. 
Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle, Göteborgs uni-
versitet, Göteborg 2008, s 20.
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lever med och av kändisar i ett ömsesidigt parasitärt förhål-
lande. Den präglar också nyhetsjournalistiken som dagli-
gen iscensätter händelser i människors liv. Jag säger inte att 
det nödvändigtvis måste vara fel. Däremot är det fel att låt-
sas som om journalister är sanningsförmedlare och resten 
av befolkningen är mottagare av budskap om verkligheten. 

Av journalisternas etiska regler framgår det att skrået 
självt vill ge sken av att vara sanningsförmedlare. Allmänhe-
tens förtroende »kräver korrekt och allsidig nyhetsförmed-
ling«, »journalistisk integritet är avgörande för trovärdighe-
ten« och undvik att låta allmänheten tro att »utomstående 
otillbörligt kan påverka innehåll i artiklar/program«. Det 
finns ett vi, en professionaliserad expertgrupp av sannings-
förmedlare, som ska granska samhället till allas vår nytta. 
Och det finns ett de, en anonym skara av mottagare för 
dessa budskap som behöver tro på det som förmedlas för att 
experterna ska kunna bevara sin auktoritet.

Men vad är det egentligen som berättas? Vad är det som 
är verkligt och sant? Journalistik är sann i den banala me-
ningen att det som publiceras eller rapporteras är sant. Det 
är sant när vi tar emot det. Att mord begås, banker rånas 
och politiker fattar beslut är givetvis verkligt, men frågan är 
vad som sker i övergången mellan händelsen, mediet och 
budskapet. Värderingar i exempelvis en ledare eller debatt-
artikel är sanna i den betydelsen att de publiceras och att 
jag mottar och tolkar dem. Men sanning i en mer komplex 
och djupare mening, förekommer den i journalistiken? 
Mats Bergstrand, redaktör för DN Debatt, skrev i en kom-
mentar med anledning av journalisters tolkningsföreträde:

Det fria ordet har aldrig stått särskilt högt i kurs i journalistkret-
sar. Måltavlorna har växlat men det bakomliggande postulatet 
består: endast den journalistiskt filtrerade verkligheten tål 
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dagens ljus. Ja, först när journalisten lagt sitt filter över hän-
delsen blir den riktigt verklig.20

Det finns en nödvändig spänning mellan det som jag själv 
uppfattar som relevant i mitt eget liv och det som bedöms 
vara relevant i den journalistiska agendan. Frågorna om var-
för och hur är båda sanningssökandets frågor. I mitt eget liv 
kan de ha en existentiell karaktär som djupast sett handlar 
om meningsfullhet. Varför lever jag – just jag – och hur ska 
jag agera för att nå den största lyckan, njutningen, menings-
fullheten? Sanningssökandet hos en reporter (i den profes-
sionella rollen) handlar alltför sällan om varför och hur i 
den existentiella betydelsen. 

Två reportage som brukar hyllas som 1900-talsklassiker 
är Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem och Truman 
Capotes In Cold Blood. Författarna gräver där envist i den 
existentiella sanningsfrågan: varför? Det är en relevant del 
av svaret på hur det gick till att också försöka utröna något 
om motiven bakom händelsen. Men både Arendt och 
Capote har kritiserats för att lägga alltför mycket av sin egen 
tolkning i de undersökande texterna, att de kan ha överdri-
vit eller lagt tonvikten där den inte borde ligga. Men som i 
all journalistik är det omöjligt att veta för den som inte är 
närvarande vad som egentligen har hänt och vad som 
egentligen är sant. Det är inte säkert att ens de som fanns 
på plats kan berätta om helheten och sammanhangen. 
Motiven bakom en händelse kan ligga flera år tillbaka och 
ha en oändlig kedja av orsakssamband som är omöjliga att 
redogöra för.

20 Bergstrand, Mats, Hotat revir. Mats Bergstrand om tidningarnas 
framtid, Juridisk reportagebyrå, Visby 2007, s 109.



Att slira på sanningen 31

Men vad innebär det att redogöra för vad som egentli-
gen är sant? Vilka krav kan vi ställa? När vi påstår att något 
är sant, i journalistiken eller i vårt dagliga liv, så innebär det 
att vi uppfattar något som sannolikt sant. Sanning i journa-
listik handlar inte om metafysiska spekulationer om vad 
som i Platons eller Kants mening är sant i sig, utan har en 
pragmatisk karaktär. Det är modeller, analyser och iaktta-
gelser där berättelsen bör överensstämma med något som 
faktiskt har inträffat eller som det finns skäl att tro att det 
kommer att inträffa. 

Byggstenarna i sanningsmakeriet kan exempelvis vara 
skildringar från personer som såg när olyckan eller brottet 
ägde rum. Reportern själv är på plats eller ringer för att få 
citat som sammanställs till en artikel vilken framstår som en 
återgivning av det som faktiskt hände. Det är journalistikens 
konst – som vi alla låter oss luras av – att etablera en närva-
rokänsla som kan upplevas som mer verklig än verkligheten 
själv. Ibland skojar vi om att något inte är sant förrän det 
har stått i tidningen. Men jag tror inte att det bara är skoj. 
Jag tror att det är så vi tänker. Även om den inställningen 
kanske håller på att ändras när möjligheten att söka infor-
mation på egen hand har ökat.

Ett bevistänkande som vissa filosofer och forskare använ-
der är Ockhams rakkniv eller den ekonomiska förklaring-
en, det vill säga en enkelhetsprincip som innebär att om det 
finns två förklaringar till en händelse så bör man alltid välja 
den enklare framför den som är mer komplex. Orsaken är 
att det blir färre led att bevisa. Konspirationsteorier kan 
exempelvis innehålla ett visst mått av sanning, men de 
omfattar också flera led som kan motsäga både erfarenhe-
ter och fakta. Ibland kan dock även de mest häpnadsväck-
ande historier faktiskt visa sig stämma. Watergate-skanda-
len är ett sådant exempel, ett avslöjande av journalisterna 
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Carl Bernstein och Bob Woodward som ledde till president 
Richard Nixons avgång 1974. Att något vid första intrycket 
kan verka osannolikt betyder inte att det är lögn. Men det 
återstår att bevisa.

Den journalistiska tolkningen av Ockhams rakkniv har 
alltför ofta visat sig vara att något är sant i den meningen att 
någon har sagt det. Det är få journalister som bildar sig en 
självständig uppfattning och själva undersöker på plats och 
med en grundlig research vad som har hänt. Oftast förlitar 
de sig på vad myndigheter, privatpersoner eller experter 
har att säga om saken. Dessa utlåtanden sammanställs till en 
berättelse om vad som kan ha hänt eller vad en viss åsikt 
avspeglar. Och det är i sin ordning när journalisten, likt 
forskaren och filosofen, intar ett kritiskt förhållningssätt.

Men även om den enskilda reportern kan vara både tvek-
sam och osäker på fakta så lämnar det journalistiska språk-
bruket inte nämnvärt utrymme för offentlig tveksamhet. Så-
dana betydelsefulla uttryck som »sannolikt«, »framstår som 
om« eller andra synonymer för att visa att inte hela förkla-
ringen är kartlagd, är sällsynta. De tycks inte höra dit. Jour-
nalister uttrycker sig ofta som fanatiska »sanningssägare«: 
»detta har hänt«, »här är de skyldiga«, »vi har hela listan«. 
Det är ett vanskligt spel med trovärdigheten som de bedri-
ver med den typen av kategoriska beskrivningar. För det 
kommer alltid att visa sig att felaktiga bedömningar görs. 
Det är en del av jobbet. Men i stället för att öppet redovisa 
osäkerhet eller skepsis så vill journalisterna framstå som om 
de vet mer än de faktiskt gör.

Olle Stenholm såg en hel del slirande med sanning och 
källkritik från sin position som PO. Han var hård i sin ana-
lys:
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Ett skäl till att sanningsidealet i svenska medier sviks är så van-
ligt att det närmast antar karaktären av systemfel. Det är dålig 
källkritik. Det finns en villighet att återge uppgifter av sensatio-
nellt slag utan att göra de mest elementära prövningar av san-
ningshalten. /---/ Tyvärr kan jag inte värja mig mot den litet 
cyniska reflektionen att dålig källkritik understundom inte 
beror på oförmåga utan på ovilja.21

Anders R Olsson har undersökt olika former av lögn i jour-
nalistiken och menar att rena faktafel är ovanliga. Däremot 
finns det många exempel på schabloner, sammanställ-
ningar av fakta eller överdrivna tolkningar som blir lögn. 
Olssons definition av lögn är att rapportera »så att allmän-
heten i viktiga avseenden får felaktiga föreställningar om 
verkligheten«.22

Den enklare varianten av lögn, som är lätt för läsaren 
själv att kolla, är exempelvis rubriker på Dagens Nyheters 
debattsida. Redaktören Mats Bergstrand använder konse-
kvent citattecken kring rubriker – även när det som påstås i 
citatet inte finns återgivet (ens i dess andemening) i arti-
keln. Ofta är citaten tillspetsningar eller osanningar, vilket 
Torbjörn von Krogh har visat i två undersökningar av 198 
artiklar på DN Debatt våren 2004. Av samtliga 198 artiklar 
var det tre som var ordagranna citat och resten var »för-
vanskningar i varierande grad« såsom »ändrade beteck-
ningar, laddade verb, förenklingar, personifieringar och 
påklistrade slutsatser«.23 Liknande iakttagelser hade även 
Åsa Kroon gjort i sin avhandling samma år som von Kroghs 

21 Stenholm, Olle, a a 2002.
22 Olsson, Anders R, Lögn, förbannad lögn och journalistik, Natur 

och Kultur, Stockholm 2006, s 17, 91ff.
23 von Krogh, Torbjörn, Pressens tidning, nr 9 och 11, 2004.
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studie publicerades. Hon studerade bland annat DN-
debatts rubriksättning och gjorde en analys av artiklarnas 
budskapsförändringar genom att granska 12 debattartiklar 
under 1998 då DN var i fullformat. Kroon kallar DN-debatt 
för en genrehybrid, åsiktsartiklar med en »nyhetsinspire-
rande ram«. En slutsats hon drar av just citattecknen i rub-
rikerna är att dessa »bidrar till att frånta DN ansvar för själva 
innehållet i det sagda«.24 Det kan ju tyckas vara en petitess, 
men när Sveriges största och mest inflytelserika debattsida 
slirar med noggrannheten, eller medvetet omtolkar inne-
hållet, så sänder det signaler om att det är ok att slira lite 
grann. Mats Bergstrand kommenterar kritiken i en intervju 
av Paul Frigyes:

Det där med citattecknen är en skendebatt. Det går inte att 
sätta rubriker med direkta citat, och det som sägs i rubrikerna 
är ju det som texterna syftar till /---/ Vår uppgift är att förtyd-
liga, att lyfta fram andemeningen.25

En annan, svårare, variant av lögn är när reportern medve-
tet för oss bakom ljuset. Det avslöjas då och då att sådant 
sker. Exempelvis 2004 när Bosse Ringholm, som då var EU-
minister, använde det så kallade regeringsplanet för att 
hinna hem från Portugal till en LO-kongress. Ringholm 
hade föreläst på Föreningssparbankens konferens och 
sedan stannat kvar för att gå på en av matcherna under fot-
bolls-EM. Det är en händelse som kan diskuteras i sig. Men 
i tidningen Media i fokus redogör chefredaktören Håkan A 

24 Kroon, Åsa, Debattens dynamik. Hur budskap och betydelser förvand-
las i mediedebatten, Linköping Studies in Arts and Science, Lin-
köping 2001, s 76, 81ff.

25 Journalisten, »DN Debatt – en tribun för åsikter. Mäktige Mats«, 
2000-05-04–10.
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Bengtsson för hur nyheten togs fram. Expressens reporter 
intervjuade Peter Nygårds som var ansvarig för konferen-
sen. 

Nygårds påstod att Ringholm inte var inbjuden av ban-
ken. Detta förnekades av Ringholms pressekreterare, men 
reportern Susan Ritzén vinklade artikeln på Nygårds upp-
gifter. En brist – eller var det en medveten lögn – var dock 
att Ritzén intervjuade fel Nygårds. Den person som Ritzén 
hade talat med hade inget med konferensen i Portugal att 
göra. Dagen efter dementerades intervjun med ett bekla-
gande och följande kommentar: »Den falske Peter Nygårds 
har medgett att det var han som vår reporter talade med, 
men han har inte velat tala ytterligare med Expressen om 
det inträffade«. Men vad var sant och vad var falskt? Och vad 
hade den relevante Peter Nygårds att säga i sammanhanget? 
Det framgick inte. Nyheten föll i glömska. Som om det inte 
var tillräckligt att reportern ljög, alternativt gjorde ett 
(osannolikt) slarvigt jobb, så tycks Expressen lägga skulden 
på den intervjuade Peter Nygårds.26

Andra former av lögn är att ge intryck av att en händelse 
har ägt rum alldeles nyss, medan den i själva verket kan ha 
flera månader eller år på nacken. Detta är en känd löpse-
delsmetod, men praktiseras även på »finredaktioner«. Eller 
när rubriken och stora delar av artikeln ger intryck av att 
bygga på direktkontakt med brottslingar eller brottsoffer, 
trots att hela artikeln grundas på förundersökningprotokoll 
och hörsägen från andra- eller tredjehandskällor. Ytterli-
gare en form av lögn är den överdrivna dramatiseringen. 
Som om ett mord inte är tillräckligt grovt utan behöver 
kryddas lite. 

26 Bengtsson, Håkan A, »Mediala misstag. Peter Nygårds gick inte 
att nå«, Media i fokus, Nr 2, Stockholm 2004, s 100ff.
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Ett exempel på fiktionens och dramatiseringens stän-
diga flöde är rapporteringen från mordet i den värmländ-
ska glesbygdsidyllen Brunskog. Söndagen den 1 juli 2007 
sköts kantorn till döds. Församlingens vaktmästare hittades 
strax därefter skjuten efter vad som såg ut att vara ett själv-
mord. Aftonbladets rapportering efter den tragiska händel-
sen är rak och faktainriktad. När reportern Liv Sander skri-
ver om vaktmästaren är språket inte värderande. Hon skil-
jer konsekvent mellan andras åsikter i citaten och sina egna 
redogörelser för fakta och iakttagelser.27 

Expressens reportrar Alexander Kemilä, Joel Holm och 
Johanna Hellsten anstränger sig däremot för att skapa när-
varo. Som om Expressen var där i dödsögonblicket: »Strax 
efter klockan fem lämnar kantorn kyrkan och går ut på 
kyrkbacken. Parkeringen är öde. Där möter hon en bekant 
– beväpnad med ett gevär. Hon har inte en chans när han 
höjer jaktgeväret, tar sikte och skjuter. Det ekar över byg-
den.« Expressen vet också att berätta att den misstänkte 
mördaren hade ett hemligt vapenlager på gården, att han 
bar på – och dolde – en mörk sida och att polisen hade burit 
ut en hel vapenarsenal från mannens bostad.28 

Valet av ett ord som vapenarsenal är intressant. Det 
avslöjar den dramatiserande hållningen, som om reportern 
vill förgrova händelsen. Arsenal betyder vapenförråd eller 
hus med krigsförnödenheter. Det ger associationer till en 
mycket stor mängd vapen av olika slag, ett slags beredskaps-
förråd för strid. Ordet är värdeladdat och verkar syfta till att 
förstärka misstroendet gentemot den döde mannen. Det 
som längre ned i texten konkret uppges ha hittats är en älg-

27 Aftonbladet, »Sköts ihjäl vid kyrkan«, 2007-07-02, s 1, 6–7.
28 Expressen, »Sköts ihjäl vid kyrkan«, »’Det är helt ofattbart’«, 

2007-07-02, s 1, 10–13.
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studsare, ett hagelgevär och så jaktgeväret som påträffades 
bredvid den döde mannen, det vill säga en normal uppsätt-
ning vapen för vilken jägare som helst.

Expressens artikel rymmer, vad jag kan bedöma, inga fel-
aktiga uppgifter. Men likväl ger det dramatiserande skriv-
sättet hos mig intrycket att detta inte har hänt. Dramatiken 
och överdrifterna skapar hos mig en overklighetskänsla, 
som om alltihop är ett påhitt. Reportrarna anstränger sig så 
för att fånga min uppmärksamhet att jag misstänker att det 
är mitt intresse som är huvudsaken, inte händelsen som 
sådan. Tecknaren Jan Berglin har fångat detta mitt i prick. 
TV-reportern säger: »å det var allt från oss här på Aktu-
ellt…« och kommentaren i soffan från tittaren: »Skulle det 
där vara nyheter? Då kan jag hitta på mycket bättre själv!«

7. Den svåra sanningen – ett filosofiskt spår

Journalistik handlar inte om att berätta sanningen. Det 
handlar givetvis inte heller om dess motsats – att ägna sig åt 
lögn och konspirationer. Journalistikens verktyg och förut-
sättningar är alltför otympliga och onyanserade för att 
avslöja sanningar. 

Nyhetsberättelser är förutsebara, stereotypa och bero-
ende av allmänheten – ett auditorium som vill ha bekräftat 
vad det redan vet, såsom att brott sker, att politik får konse-
kvenser, att olyckor händer eller att »kändisar« umgås med 
andra »kändisar«. Ordmassorna och upprepningarna är så 
påträngande att Sisyfos hade kunnat skatta sig lycklig över 
variationerna i sitt eget traumatiska öde. Rutinen och för-
enklingen är journalistens ledsagare, men liksom bristen på 
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minne hos guldfisken i sin glasskål så tycks inte detta predi-
kament nämnvärt bekymra utövarna själva.

Journalister borde egentligen upphöra med att se sig 
själva som sanningens och rättvisans riddare. Att kombinera 
makt med en föreställning om att man förmedlar sanning 
är en idé som har sin bakgrund i politiska spel om maktut-
rymme i samhället. De som ägnar sig åt det riskerar att bli 
både cyniska och giriga. Det finns många exempel på ansva-
riga utgivare, enskilda reportrar och fotografer som försva-
rar publiceringar och arbetsmetoder som har drivit männis-
kor till desperation. Som med journalistikens rätt har för-
vandlat människors hem och liv till skådeplats för en 
skränande flock. 

Under den vajande fanan med »uppdraget« kan männis-
kor och grupper kränkas, baktalas, förtryckas – i sanningens 
och rättvisans namn. Argumenten från de ansvariga kan 
lyda: »Men det är inte värre nu än det var för tjugo år 
sedan.« Nej, kanske inte det, men vad har det för betydelse? 
Det är väl lika illa, eller kanske ännu värre, att inte mer har 
hänt än att det ser likadant ut. Ibland får jag intrycket att 
journalistikens kugghjul rör sig inom ett determinerat sys-
tem av moraliska återvändsgränder.

Det finns andra värden och ändamål än sanning att 
motivera journalistik utifrån. Ett sådant är nytta. Den ame-
rikanske filosofen Richard Rorty har några argument för 
pragmatism som kanske kan användas i sammanhanget. 
Han för en argumentation mot idealismen till förmån för 
en pragmatisk filosofi som inte grundar sig på metafysiska 
föreställningar eller uppdelningar mellan sken och verklig-
het – där sanning är ett viktigt begrepp. Det leder bland 
annat till slutsatsen att vi inte ska betrakta sanning som ett 
slutgiltigt mål som vi strävar efter att uppfylla. Sanning är i 
stället pragmatisk. Det som rättfärdigar en moralisk hand-
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ling är inte om den är sann eller om den uppfyller en mora-
lisk plikt, utan om nyttan som handlingen beräknas göra 
för framtiden.29 

Rorty fångar en poäng som jag gärna ansluter mig till: en 
kritisk inställning till en form av sanningssökande som iden-
tifierar den föreställda verkligheten med verkligheten i sin 
rena form eller verkligheten i sig.30 Pragmatismen rymmer 
ett mått av demokrati som inte är helt och hållet relativ, 
utan som rättfärdigar handlingar i relation till hopp och 
nytta. Det handlar om att ställa en möjlig framtid i relation 
till det pågående nuet. Journalistiken skulle förmodligen se 
annorlunda ut om prognoser om dess berättigande ställdes 
i ett framtidsperspektiv: vilka värderingar ligger till grund 
för den värld som journalistiken är med och skapar för 
framtida generationer?

Om det är hoppet och nyttan som rättfärdigar handling-
arna i relation till framtiden, så är den grundläggande frå-
gan om och på vilket sätt journalistikens handlingar kan 
rättfärdigas i relation till hopp och nytta i ett framtidsper-
spektiv. Vad ser vi i förlängningen av den journalistik som 
säljs ut med en chokladbit eller dvd-rulle på köpet? Eller 
som delas ut »gratis«? Vilken nytta fyller nyhetsjournalisti-
ken med sina stereotypa berättelser och dramatiserade 
verklighetskonstruktioner? De som äger tillgång till mak-
tens dagordning, som Maxwell McCombs kallar den journa-
listiska agendan, försvarar den givetvis. Det finns till och 
med ett saneringssystem, med pressombudsman, opinions- 

29 Rorty, Richard, Hopp i stället för kunskap, Daidalos, Göteborg 
2003, s 22, 42.

30 Denna uppfattning utvecklar Rorty även i inledningskapitlet i 
Truth and Progress, Cambridge University Press, Cambridge 
1998.
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och granskningsnämnd, som ska ge sken av att det finns 
alternativa tolkningssätt till den pågående journalistiska 
produktionen. Nyhetsjournalistiken är utgångspunkten: 
den pågående berättelsen om fiktioner som vi injicerar i 
doser efter behov och nödvändighet. Narcissus i vår tid tit-
tar inte längre i vattenytans spegel efter sitt eget ansikte. 
Han ser den redigerade versionen projiceras på mass-
mediernas teknologiserade ytor.

Journalistiken har inlett och är på god väg att genomföra 
sekulariseringen av sig själv. Det fenomen som filosofen 
Jean Baudrillard kallade teknologiserade verkligheter, 
såsom journalistik, identifieras som hyperrealiteter. Det vill 
säga att journalistikens värde är relaterat till de konstrue-
rade verkligheter som vi – allmänheten – är beredda att 
bejaka. Journalistikens möjligheter och trovärdighet är 
alltså avhängiga av den nytta vi förväntar oss att den ska 
göra.

Vår uppfattning om den medialiserade världen är att 
fantasin eller konstruktionerna är verkliga. På så sätt är 
journalistik en hyperrealitet. Nyhetsproduktionen har blivit 
en värld i sig av tecken och bilder vars innehåll vi uppfattar 
som mer verkligt, eller åtminstone lika verkligt, som vår 
självupplevda verklighet. Redan 1966 registrerade han i sin 
avhandling Le système des objets att vi skapar vår identitet ge-
nom de objekt vi omger oss med.31 Journalistikens media-
liserade objekt – tidningar, radio, tv, datorer – är inte an-
vändbara om de inte fyller sin uppgift. Baudrillards poäng 
blir att möjligheten för journalistiken att konstruera verk-
ligheter beror i hög grad på den nytta som vi förväntar oss 
att den ska göra. 

31 Baudrillard, Jean, System of Objects, Verso Books, London, New 
York (org 1968) 2005.
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Den långsiktigt filosofiska och kanske även sociologiska 
konsekvensen blir därför att frågan om något har inträffat 
– så som det rapporteras – egentligen är irrelevant (om kon-
struktionen överensstämmer med »verkligheten«). Nyttan 
förmedlas genom objektets atmosfär, eller transcendens 
som Baudrillard också kallar det, det vill säga i den mån 
journalistiken lyckas förmedla en verklighet till mig som är 
lika verklig som verkligheten. Begreppet verklighet är 
vanskligt i sammanhanget eftersom vi västerlänningar spon-
tant gärna förknippar begreppet med en platonsk föreställ-
ning om en idealiserad verklighet som finns bortom våra 
sinnesförnimmelser. Baudrillard beskriver dock inte verk-
ligheten i denna mening, utan analyserar hur saker blir 
verkliga för oss.

Den upplevda glidningen mellan konstruktionerna jour-
nalistisk verklighet och min egen tolkade verklighet kan bli 
påtaglig exempelvis hos intervjuade personer. En orsak till 
det är att vi normalt inte ser på oss själva som stereotyper 
eller utifrån avgränsade teman. Men stereotyper är en av 
förutsättningarna för exponering i en journalistisk berät-
telse. Ord som förenkling och igenkänning svävar som ett 
mantra över all nyhetsjournalistik. Att förvandla en enskild 
del till den sammanfattande helheten är rutin i nyhetspro-
duktion, särskilt tydligt i rubriksättningen. Individer fyller 
funktioner i redan färdiga mallar och är användbara endast 
i den mån de platsar i infallsvinkeln. Så måste det vara. 
Annars skulle berättelsen bli obegriplig. 

Men även för en erfaren reporter kan glidningen mellan 
konstruktionerna upplevas som främmande när hon själv 
intervjuas. Ett exempel är när Dagens Nyheters reporter 
Gert Svensson i en serie om journalistkultur intervjuade en 
skjutjärnsreporter på vardera Aftonbladet och Expressen. 
Innan artikeln gick i tryck hade var och en fått läsa texten i 
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sin helhet, ge synpunkter och sedan läst den igen. Den ene 
reportern meddelar Svensson att »Jag vet att jag har sagt det 
jag påstås ha sagt. Ändå – jag känner inte igen mig. Journa-
listen du beskriver är inte jag«. Exemplet illustrerar att jour-
nalistik är ett medium som konstruerar nya verkligheter där 
enskilda intervjuade kan ha svårt att känna igen sig. 

Jag tror att det främlingskap för sig själv i texten som 
reportern här beskriver delvis handlar om en existentiell 
upplevelse. När personer transformeras till illustrationer i 
en berättelse så förlorar de, tillfälligt, sig själva. Som om en 
narcissistisk spegelbild skulle återges i en redigerad filmsek-
vens, i stället för i vattenytans direkta medium, och bara 
återspegla en mosaik av förflutna landskap i ett ansikte som 
är välbekant – mitt eget. Den återberättade verkligheten 
blir det ansikte och det nu som är fråntaget Narcissus själv. 
Och vi ser oss därmed inte ens genom andra utan genom 
kamerans teknologiska blick. Vårt eget ansikte och våra ord 
blir lika främmande som vilka ansikten eller stavelser som 
helst. Vi känner igen oss men identifierar inte oss själva. 

Gunnar Ekelöf har beskrivit vad jag vill uttrycka med 
några inledande strofer i dikten Non serviam: »Jag är en 
främling i detta land men detta land är ingen främling i 
mig! Jag är inte hemma i detta land men detta land beter 
sig som hemma i mig!« All journalistik, hur begåvad den än 
är, förvandlar människor och händelser till objekt. Det är 
det som är hantverket, att konstruera en exemplarisk tolk-
ning i den ständigt pågående berättelsen om »verklighe-
ten«.
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8. Ica-Stig – situationens räddare

I en av de första scenerna i Woody Allens Kairos röda ros sät-
ter sig huvudpersonen, spelad av Mia Farrow, i biosalongen 
för att se Kairos röda ros. Precis som vi gör, den verkliga 
publiken, när vi själva ser samma film. Rollfiguren i fiktio-
nens salong blir så betagen av Jeff Bridges i filmens film, 
och han av henne, att han kommer ut ur duken för att 
hämta henne in i filmen. Men vi andra – framför duken 
som ser Farrow framför duken som ser Bridges stiga ut ur 
duken – lämnas kvar som betraktare av en tvådimensionell 
historia som vi kan njuta av utan att blanda påhitt och verk-
lighet.

Men vad är egentligen verkligt? Det är en uråldrig filoso-
fisk fråga som i vår teknologiska värld har fått förnyad 
energi. Inte minst inom journalistik. Är journalistik fiktion 
lager på lager såsom i Kairos röda ros? Att vi inom fiktio-
nens förutsättningar kliver in och ut ur bilden – medan 
verkligheten pågår någon annanstans? Det finns exempel 
som tyder på det. Ett är berättelsen om Ica-Stig.

Före jul 2007 avslöjade tv-programmet Uppdrag gransk-
ning att man i flera Ica-butiker ändrade datummärkningen 
på köttfärs. De anställda blandade helt sonika nymald kött-
färs med gammal som sedan märktes om. Avslöjandet hade 
inte kunnat komma mer olägligt för Ica, då en av de största 
mathelgerna stod för dörren. Nu var det inte bara kött-
färsen som var på färde utan förstås företagets varumärke. 
För om de sålde gammal färs, vad gjorde de då inte med alla 
andra varor? Nyheten slogs upp stort i alla medier. Detta 
gick rakt in i det svenska julstöket. Folk på gatan fick uttala 
sig: Ska du köpa köttfärs efter avslöjandet? De flesta svarade 
nej i små enkäter med bild på trötta konsumenter. Situatio-
nen syntes omöjlig för Ica.
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Men då rycker Ica-Stig ut. Egentligen är han skådespe-
lare och heter Hans Mosesson. Men Mosesson är inte lika 
känd som Ica-Stig. Det är dokumenterat eftersom Mosesson 
stoppades från att vara med i tv-programmet På spåret. »Jag 
kan bara beklaga att SVT inte kan skilja på mig som skåde-
spelare och en roll jag spelar i en reklamfilm«, uttalade sig 
den då mindre kände Mosesson. Ica-Stig är mannen som 
har gett affärskedjan ett tryggt ansikte. Om Konsum har 
kollektivet så har Ica sin Stig. Det var genialt att han grep in 
i skandalen. Ingen har undgått att värmas i sitt inre när de 
sett den något tafatte affärsföreståndaren i diverse pin-
samma situationer. Det är den rekorderlige äldre mannen, 
med det svenskaste av svenska namn, som vi konsumenter 
kan känna förtroende för. En handlare med personligt 
engagemang som inte fuskar. Och nu, efter köttfärsskanda-
len, var Ica-Stig arg och besviken. Han fick uttala sig på 
nyhetsplats: »Jag tycker det är bedrövligt och gnidet att vissa 
Ica-handlare har flyttat fram utgångsdatumet på köttet i 
sina butiker. Det är skamligt att de sätter folks hälsa på spel 
för några ynka kronor.« Reportern frågar: »Är du själv oro-
lig när du handlar kött?« Ica-Stig: »Nej, aldrig. Och jag 
handlar på Ica.«

Ica stoppade alla reklamfilmer med Stig & Co omedel-
bart efter skandalen. Skulle vi få se Stig i rutan igen? Martin 
Jönsson bloggade i Svenska Dagbladet. Hans prognos: »Ica-
Stig måste begravas, något annat val finns inte.« 

Kunde livet verkligen vara så grymt? Med ens hade våra 
antipatier mot Ica förändrats något. Köttfärshistorien var 
oförlåtlig, men kunde ingen rädda Ica-Stig från graven? 
Magnus Wikner, Sveriges marknadschef för Ica, gav ett visst 
hopp i Aftonbladet: »Jag tycker att han [Ica-Stig] på ett väl-
digt bra sätt uttryckte det vi alla på Ica och kunderna kän-
ner och tycker, det var jättebra.«
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Strax före jul, innan oron över Ica-Stigs hädanfärd hun-
nit lägga sig, fick vi beskedet via nyheterna: Ica-Stig är snart 
tillbaka i rutan. Och nu ska filmerna ta upp datumfusket. 
Likt grisen Särimner som varje kväll, med köttfärs och allt, 
åts upp av vikingarna under Valhalls gästabud, återuppstod 
nu allas vår Stig. »Jag tycker vi måste lägga köttfärsen på hyl-
lan«, skojade han i Svenska Dagbladet. Martin Jönsson fick 
backa från sin prognos, men var fortfarande skeptisk mot 
tilltaget. Han skrev att reklamen inte kommer att betyda 
något som helst efter den skada som skandalen hade vållat 
företaget. 

Nu borde allt ha varit frid och fröjd. Men i mellanda-
garna var det klippt igen. Ica Solen i Storvreta och Ica Väst 
i Uppsala avslöjades med att ha flyttat fram datum på kött-
färs. Men denna gång hördes inget från Ica-Stig. Journalis-
terna var lediga. Och i det juliga Sverige tindrade ljusen på 
släktkalasen. I svenskens medvetande klingade fortfarande 
Tage Danielssons saga och den varma rösten från Karl-
Bertils mamma: »Så blev det då ändå en välsignad jul«.

Så kan journalistiken och reklamen gå hand i hand. En 
fiktiv figur blir verklig och på nyhetsplats görs han till en 
maktfaktor och en kanal för svenska folket. Underhåll-
ningsjournalistiken är skrupelfri i denna symbiotiska rela-
tion, men nyheterna är inte heller fria från den. Och kan 
kanske inte vara det heller. Men om journalister själva tror, 
såsom det uttrycks i de etiska reglerna, att de förmår att 
skilja mellan reklam och nyheter så är det ett problem, 
eftersom de då inte själva har genomskådat att hela fenome-
net är en konstruktion. Vi som ser en film på bio går ut ur 
salongen när eftertexterna rullar. Men ibland undrar jag 
om journalisterna, likt Mia Farrow i Kairos röda ros, ens vet 
om att de spelar i en föreställning – och att det är den så kal-
lade allmänheten som betraktar skådespelet.
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Den 14 maj 2008 kunde Aftonbladet rapportera att Ica-
Stig får vara med i SVT:s satsning Andra Avenyn som sänds 
hösten 2008. »SVT har en grundregel att försöka undvika 
att våra skådespelare exponeras i kommersiella samman-
hang. Men vi kan inte alltid styra det«, kommenterar pro-
gramchefen Christian Wikander.32

9. Nyheter med en chokladbit på köpet

När vi köper en tidning, dagstidning eller veckotidning, får 
vi ofta erbjudanden om annat mer eller mindre rabatterat 
eller rent av på köpet. Den 17 juli 2008 hade Aftonbladet 
tre annonser för sin egen tidning i tidningen. Den första till 
ett värde av 13 kronor: »Köp Aftonbladet så bjuder vi på en 
Tutti Frutti Naturals Sunny Fruits«. Den andra i samarbete 
med Preem: »Köp Aftonbladet så får du köpa månadens 
Läkerol för endast 5:–«. Och den tredje en dvd-film med 
avsnitt 11–13 av Mordkommissionen: »Finns i din butik 17–
20 juli. Köp den tillsammans med Aftonbladet«. Detta gör 
journalistik till något sjaskigt. Till en marknadsplats för san-
ning och rättvisa som säljs per lösnummer med godis på 

32 Svenska Dagbladet, »’Ica-Stig’ stoppad i ’På spåret’«, 2007-09-14; 
Aftonbladet, »Ica-Stig: Det är bedrövligt och gnidet«, 2007-12-06; 
Svenska Dagbladet, »Ica-Stig kan aldrig komma tillbaka«, 2007-
12-07, http://blogg.svd.se/reklamochmedier?id=5540 (2008-
07-02); Aftonbladet, »Ica stoppas Stig i rutan«, 2007-12-19; 
Svenska Dagbladet, »Hallå där Ica-Stig…«, 2007-12-17; Svenska 
Dagbladet, »Ica-Stig blir mer populär. Men Ica?«, 2007-12-17, 
http://blogg.svd.se/reklamochmedier?id=5605, (2008-07-02); 
Aftonbladet, »Ica sålde gammal färs – igen«, 2008-01-08; Aftonbla-
det, »’Ica-Stig’ med i ’Andra Avenyn’«, 2008-05-14.
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köpet. Aftonbladet är inte ensamt. Det har blivit alltmer 
vanligt att du inte bara får en tidning. Du får en film, en fru-
kost, en caffe latte eller ett mellanmål rabatterat eller på 
köpet. 

Ur köparens perspektiv är det inte uppenbart om det är 
godiset, filmen eller tidningen du är ute efter. Säljaren kal-
lar det en win-winsituation, typ tag-en-betala-för-tre-förban-
nelsen, oavsett om det handlar om filmer, chokladbitar 
eller böcker. Det är konkurrensen som har drivit fram kli-
matet, sägs det. Det gäller att överleva, sägs det. Marknads-
förare och annonsmakare måste ha fantasi om journalisti-
ken ska klara ekonomin, det vill säga journalistiken i en viss 
tidning eller en viss kanal. 

Få verkar tänka journalistik som helhetsbegrepp, det vill 
säga alla journalistiska medier sammantaget (det kanske 
inte ens är möjligt). Budskapet med »det lilla extra på 
köpet« är att det inte är nyheterna eller underhållningen i 
sig som motiverar journalistikens existensberättigande. Det 
är det extra, det som du får på köpet, som ska locka oss kon-
sumenter att bläddra igenom nyhetsfabrikens produkt när 
du tuggar i dig mellanmålet i miljömärkt förpackning.

Sammanblandningen av journalistik och chokladbitar 
tror jag påverkar såväl läsarnas förväntningar om vad jour-
nalistik ska leverera som journalisternas egen tilltro till den-
samma. Om journalistik ska vara så billig att vi får tidningen 
på köpet så kräver varken läsarna eller utgivarna att texten 
ska vara kvalitativ. Ungefär som när vi köper tre par strum-
por till priset av ett par så är konceptet underförstått. Du 
har köpt strumpor som knappt överlever första tvätten. 
Efter den andra har färgen bleknat och maskorna börjat 
fladdra vid vristerna. Men när vi väl har betalat och konsu-
merat så blir det löjligt att klaga i efterhand, naivt och god-
troget att inte känna till villkoren om köp och släng. En bil-
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lig transaktion där vi lever i illusionen av att ha tjänat en 
chokladbit som vi egentligen inte behöver. En sjaskig tid-
ning som vi, när vi har svalt den sista tuggan, undrar varför 
vi köpte.

Mats Bergstrand resonerar i samma riktning när han 
kommenterar försäljningsknepet att sälja James Bond-film 
för en billig penning om man köper en tidning:

Den journalistiska uppgivenheten är en större fiende än över-
trampen. Medierna har gått från att vara en maktapparat med 
rätt att hota till att känna sig så maktlösa att de måste anlita en 
upplagejägare med rätt att döda. Att byta ut Bond mot Strind-
berg som försäljningsmagnet gör ingen skillnad. Signalen är 
densamma: Vi tror inte på vår produkt.33 

En iakttagelse, som för mig har blivit alltmer uppenbar, är 
att det inte längre är skamfyllt för journalistiska medier att 
sälja sig. Under 1900-talet fanns det en hederskodex där en 
skarp gräns skilde journalistik från annonser. Idag är 
nyhetsjournalistiken i sig själv förvandlad till ett varumärke. 
Förändringen kom smygande med kodord som »mediet är 
budskapet«. Idag kan journalistiken skamlöst bjuda ut sig 
tillsammans med chokladbitar eller dvd-filmer för en spott-
styver. Journalistiken har transplanterat så många av sina 
organ att det nu finns anledning att fråga om det längre är 
en journalistisk kropp.

Aftonbladet och Expressen har tappat en hel del i upp-
laga – minus 2,3 respektive 9,1 procent under maj 2008. Det 
verkar inte vara en tillfällighet om man jämför med siffror 
från året innan. Företagen är lönsamma, men de lyckas inte 
sälja tidningar. Kärnverksamheten dalar medan vinsterna 

33 Bergstrand, Mats, a a, s 132.



Reportern – kuggen i ett maskineri 49

plockas hem på andra produkter, såsom försäljning av fil-
mer och böcker. Martin Jönsson analyserar orsaken till 
raset. En av hans tre förklaringar handlar om att nyheter 
inte längre har betydelse för försäljningen. Detta hör sam-
man med den andra: kvällstidningar har gjort sig beroende 
av andra försäljningsprodukter. »Folk köper inte tidningen 
för tidningen, utan för dvd:n«.34

En komplicerad fråga att utreda är vad som utgör en 
journalistisk identitet. För vad spelar det – egentligen – för 
roll om det finns publicitetsregler, yrkesetiska regler och 
regler mot textreklam när hela produkten har blivit ett 
varumärke förknippat med annat än journalistik? Vad blir 
journalistiken värd, när mediet blir detsamma som de varu-
märken den identifierar sig med? Köper jag journalistik 
eller köper jag en chokladbit?

10. Reportern – kuggen i ett maskineri

Det finns en gräns för vad enskilda journalister kan åstad-
komma, oavsett deras egenskaper och ideal. Det måste fin-
nas förutsättningar för att den angelägna journalistiken ska 
kunna finnas och ta plats. I kollektiv mening kan journalis-
ter beskrivas som ett av moderniteten framodlat proletariat. 
Inte i kronor räknat men i arbetsvillkor. Det är en yrkeskår 
som är underkastad sina egenhändigt smidda bojor av in-
gresser, berättarstrukturer och verklighetsbeskrivningar. 
De har rätten och möjligheten att vara den fjärde stats-

34 Jönsson, Martin, »Varför sviker publiken kvällspressen?«, 
Svenska Dagbladet, 2008-06-29, http://blogg.svd.se/reklamoch-
medier?id=8013 (2008-07-04).
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makten. Journalister har makt. Trots denna position tycks 
det vara vanligt att den enskilda reportern beskriver sin roll 
som en kugge i ett maskineri. De kan uppleva sig ha makt 
över det de rapporterar, men den makten kan gå förlorad 
redan när reportern lämnar texten eller inslaget ifrån sig.35 

En betydande faktor för journalistikens utformning är 
förstås att branschens ägarstruktur är knuten till ett fåtal 
koncerner. Det är en stor och komplicerad fråga som jag 
inte har för avsikt att behandla i denna skrift. Men jag utgår 
från att om pressens och etermediernas uppdrag i huvud-
sak handlar om vinstintressen, och om chefredaktörer är 
personer som lika gärna kan kallas verkställande direktörer, 
så påverkar det journalistikens villkor. 

Ibland framstår det dock som om kritiker av mediekon-
cerner tillämpar en politisk retorik som på sin höjd slår in 
dörrar som redan står öppna. Ett exempel är en schism på 
Dagens Nyheter som uppkom för några år sedan mellan tid-
ningens dåvarande chefredaktör Arne Ruth och Bonnier-
familjen. Konflikten började med en omorganisation som 
innebar att befogenheterna för kulturdelens chefredaktör 
minskade. Några av tidningens frilansskribenter och publi-
cister som hade varit verksamma i den liberala pressen (Wil-
helm Agrell, Jesús Alcalá, Henning Mankell, Carl-Adam 
Nycop, Arne Ruth och Ingrid Segerstedt Wiberg) skrev i 
just Dagens Nyheter, den 27 december 1998, att skälet till 
omorganisationen egentligen är att familjen Bonnier vill få 
slut på all kritik mot sig själva:

35 Journalisters erfarenhet av makt och maktlöshet diskuterar jag 
i Yngvesson, Susanne Wigorts, Den moraliska journalisten. En 
analys av yrkesetik, ideal och dygder, Uppsala Studies in Social 
Ethics, Uppsala 2006, framför allt i kapitel tre och fyra.
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Det ligger en ironi i att tystnaden och följsamheten skall trum-
fas igenom just av de krafter som skulle behöva granskas och 
ifrågasättas. Endast när makten är spridd och ifrågasatt kan vi 
begränsa utrymmet för maktfullkomlighet. Alternativet är en 
utveckling där makten till sist måttbeställer sina tjänare.36

Det sägs att man inte ska bita den hand som föder en. I 
detta exempel var det onekligen ägarna som plockade 
poäng eftersom kritiken mot arbetsgivaren fick framföras så 
öppet just i det forum som klandrades för tystnad och följ-
samhet. Bettet kunde därför uppfattas som lite tandlöst. Ett 
annat exempel är en artikel i Schibstedtägda Aftonbladet 
signerad Johan Ehrenberg: 

Varför är det så omöjligt att diskutera Bonniers dominans i 
Sverige? Går det ens att diskutera en familj när man vet att en 
kritisk granskning för framtiden drar bort två tredjedelar av 
ens arbetsmarknad /---/?

Vad dessa exempel illustrerar är medierna som en allomfat-
tande organism som ingen kan ställa sig utanför om en dis-
kussion ska föras. Det blir i DN som kritik mot DN framförs 
och det blir i media som Bonniers dominans inte kan disku-
teras.

Ägarstrukturer må vara en del till förklaringen till jour-
nalistikens likriktning och muzakkuliss. Men de industrilik-
nande faktorerna, som enskilda reportrar beskriver som att 
vara en kugge i ett maskineri, tror jag framför allt handlar 

36 Kulturredaktionens anställda journalister höll med Arne Ruth 
om hans kritik mot Mariebergs utveckling. Av de tjugo under-
tecknarna är flertalet kvar på samma redaktion. Alton, Peder 
m fl, »DN:s oberoende måste försvaras«, Dagens Nyheter, 1998-
07-15.
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om yrkesvillkor, berättarstrukturer och värderingar som 
finns inarbetade i journalistikens sätt att fungera. Den har 
utformats som ett maskineri som ska fungera så snabbt, 
effektivt och friktionsfritt som möjligt. Det finns inte ut-
rymme för särart när nyhetsproduktionen ska maximeras.

Sociologen Zygmunt Bauman har i flera böcker analyse-
rat det moderna samhället i kontrast till det postmoderna. 
Han kritiserar de fenomen i det moderna som berövar 
människor deras moraliska förmåga, såsom likriktning och 
frånvaro av ambivalens. Journalistik utmärks enligt Bauman 
av just det: att utplåna de enskilda enheterna till förmån för 
den kollektiva identiteten. Bauman specificerar inte om 
han menar all slags journalistik, nyhetsjournalistik eller 
underhållningsjournalistik, men 1993 skriver han:

Det genom medierna förmedlade mönstret för imitation kan 
skapa och bevara »massor« av väldiga proportioner /---/ ge-
nom samtidig »reprissändning« av händelsen till platser som 
ligger på oerhörda avstånd från varandra. Men det faktum att 
mönstren förmedlas via medier och inte har några andra över-
föringsmekanismer eller källor till sin trovärdighet bestämmer 
också deras kortvarighet; medierna tävlar om publikens upp-
märksamhet, den vara som den mättade informationsmarkna-
den lider störst brist på, och nyheternas förmåga att fånga upp-
märksamheten sjunker från dag till dag.37

Huruvida uppmärksamheten sjunker från dag till dag är 
värt att ifrågasätta, men jag tror att Bauman pekar på ett 
problem som journalistiken ständigt har att brottas med: 
hur det är möjligt att beskriva det unika genom det stereo-

37 Bauman, Zygmunt, Postmodern etik, Daidalos, Göteborg 1998, 
s 177.
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typa. Om journalister lyckas med det unika tror jag det be-
ror på hur reportrar och fotografer väljer att skildra en be-
rättelse. 

Dagligen förekommer intervjuer med människor som 
bildar kuliss för att illustrera ett sammanhang, såsom hur 
byggnadsarbetare »Mats Bergvall« drabbas av höjd avgift på 
a-kassan. För att skildra det unika genom det stereotypa be-
höver »Mats Bergvall« få rum som person och inte enbart 
som statist för att bekräfta ett sammanhang. Men dagligen 
används människor som stereotyper för kategorierna »den 
svaga«, »den lilla människan« eller »den drabbade«. Givet-
vis finns det svaga, små och drabbade människor i världen 
och om dem ska journalisterna berätta, men allt som oftast 
föregår stereotypen »drabbad av höjd a-kasseavgift« den en-
skilda personens egna erfarenheter. Man letar tills man hit-
tar den som säger det som behövs eller frågar tills man får 
de svar man vill ha. 

När det unika föregår stereotypen så innebär det att den 
ursprungliga föreställningen och hypotesen är utsatt för 
prövning och kan revideras om undersökningen visar en 
alternativ bild. Sådana revideringar kanske inte görs i en 
handvändning. Det kräver mer tid och arbete än att skildra 
stereotyper. Men det är väl det som är journalistik: att be-
rätta om hur saker och ting förhåller sig på ett rättvist sätt.

11. Tabloiden krympte världen

När jag gick på journalisthögskolan JMG i Göteborg hade vi 
en lärare som gång på gång knäppte med fingrarna och sa: 
»Det gäller att hitta grejen. Det känns omedelbart i maggro-
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pen när man har en grej på gång.« Grejen betydde då, tol-
kade jag det som, kärnan i något som är angeläget att be-
rätta. Resonemanget grundar sig sannolikt i erfarenheten 
om likhet. Det vill säga en grundläggande existentiell erfa-
renhet om att det som finns i mig också finns i andra – åt-
minstone i någon annan. 

Likheten skiljer sig från stereotypen genom att likheten 
identifierar mig som samhörig med någon eller något 
annat. Stereotypen är avstånd, ett objekt som är skilt från 
mig själv, medan likhet är närhet och något unikt på en och 
samma gång. Grejen är alltså en beskrivning av något som 
är allmängiltigt eller vill bli allmängiltigt. När reportern 
upptäcker något angeläget så finns det troligen en sam-
klang av angelägenhet också hos andra, på andra sidan 
redaktionsväggen. Journalistik är en levande verksamhet. 
Men det är en verksamhet som är styrd av en mängd indu-
striliknande faktorer, stereotypa faktorer som lockar repor-
tern bort från likhet och unicitet. Ökad konkurrens, tids-
brist och lättja förstärker risken för att journalistiken blir 
stereotyp.

Per Rydén, professor i litteraturhistoria vid Lunds uni-
versitet, har beskrivit en annan begränsning som kanske 
särskilt gäller för pressen. Den handlar om formatet. Under 
1990-talet skulle plötsligt alla tidningar som genom ett troll-
slag gå från fullformat till tabloider. Det har lett till att värl-
den har krympt, anser Rydén. I bästa fall för det med sig en 
»renässans för pregnansen« men i realiteten handlar det 
om ekonomiska villkor som begränsar utrymmet. Det är en 
dragkamp mellan det redaktionella materialet och annon-
serna: »Hur mycket mer än hälften är ni [läsarna] beredda 
att betala om vi gör en helsida hälften så stor?« formulerar 
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Rydén kärnan i tabloidfrågan.38 Trots att utrymmet i tablo-
iderna är begränsat så upplåter exempelvis Svenska Dagbla-
det, Dagens Nyheter och Sydsvenskan flera sidor åt hänvis-
ningar till det som finns att läsa längre in i tidningen och 
därefter sammanfattningar av det man redan har läst.

I takt med att tabloiderna erövrade pressen och fler tid-
ningar började lansera alltmer avancerade och publikvän-
liga hemsidor, kunde man ana att pressen skulle erövra 
annonsmarknaden även på nätet. Men så verkar inte vara 
fallet. Martin Jönssons analys är att många tidningsdirektö-
rer är alltför misstänksamma mot Internet som annons-
marknad och att det »visar på deras oförmåga att utveckla 
nya affärsidéer«. Nya medieföretag omsätter 90 procent av 
hela webbmarknaden, pressens webbtidningar omsätter 
enbart 10 procent.39 

Mina reflektioner kring detta blir ganska pessimistiska. 
Om man funderar över det redaktionella utrymmet när tid-
ningssidorna minskar – men expanderar på nätet – och 
konkurrensen hårdnar om annonsörerna, så är det inte 
utan att jag blir mörkrädd. I förlängningen ser jag att ris-
kerna för etiska övertramp ökar i ett så pressat system. Allt 
färre reportrar ska göra alltmer, vilket ger en begränsad 
möjlighet till granskning av det egna materialet. Det är vik-
tigt att det finns flera granskande ögon kring känsliga publi-
ceringar – särskilt i stressade situationer. 

38 Rydén, Per, »Tabloidernas krympta verklighet«, PS till Den 
svenska pressens historia, Nordicom-Sverige, Göteborg 2006, 
s 177, 186.

39 Jönsson, Martin, »Tidningsföretagens dåliga affär på nätet«, 
Svenska Dagbladet, 2008-05-28, http://blogg.svd.se/reklamoch-
medier?id=7509 (2008-07-02).
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Jag föreställer mig att tabloidens villkor gör det både 
lättare och svårare för den enskilda reportern. Lättare där-
för att det krävs kortare texter. Svårare därför att det som är 
angeläget att berätta får mindre utrymme och ökad konkur-
rens med andra artiklar om det utrymme som finns. Därför 
arbetar redaktionerna, både press och etermedier, med 
hänvisningar till webben. Exempelvis publiceras flera av 
Svenska Dagbladets näringslivsartiklar enbart på dess hem-
sida. Brännpunkt har provat metoden att publicera endast 
de första raderna av en debattartikel i tidningsutgåvan med 
hänvisning för vidare läsning till nätupplagan. Det förs dis-
kussioner om en egen webbsida för Brännpunkt för artiklar 
som endast ska publiceras på nätet.40 På Dagens Eko får 
reportrarna numera frågor från sina lyssnare om artiklarna 
på nätet – radiolyssnare läser vad Ekots reportrar skriver. 
Nya medier skapar nya förutsättningar som både begränsar 
och öppnar möjligheter.

12. Den mänskliga journalisten

Tv-reportern Tom Alandh berättade för några år sedan om 
en intervju han gett med anledning av ett pris han hade 
vunnit. Kollegan undrade vad Alandh ville med sin journa-
listik.

Nja, jag vet inte riktigt, svarade jag. Men inte förändra världen 
i alla fall för då skulle jag gå omkring varenda dag och vara be-
sviken. Jag nöjer mig med att berätta om den.

40 Enligt uppgift från vik debattredaktör Thomas Berglund 
2008-07-03.
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Nästa dag kunde Alandh läsa i tidningen att han inte vill 
förändra världen. Kolleger hörde av sig och undrade vad 
som stod på eftersom »det är varenda jävla journalists upp-
gift att vilja förändra världen«.41

Det finns reportrar som vill bidra till en större rättvisa i 
samhället. Andra tycker framför allt att det är givande att få 
utveckla sina talanger. Det finns journalister som framstår 
som råbarkade och känslokalla och så finns det de som 
lever sig in så mycket att de har svårt att jobba. För vissa är 
journalistiken en trampolin till eget kändisskap medan 
andra är slitvargar som rapporterar om vardagslivets gilla 
gång. Att vilja förändra världen är en ambition som inte de-
las av alla. När jag intervjuade reportrar i mitt avhandlings-
arbete såg jag att just den frågan var generationsrelaterad. 
Äldre reportrar drevs av ett samhällsengagemang i högre 
grad än de yngre. För de äldre var journalistiken en möjlig 
väg till påverkan. Yngre reportrar ville hellre utveckla sina 
talanger i yrket.

Ibland är det svårt att veta för den enskilda journalisten 
vad som väcker hennes entusiasm och engagemang. För 
några av de mer kända profilerna verkar kändisskapet i sig 
vara en drivkraft. En av de mer extrema inställningarna i 
den genren är Linda Skugges. När hon slutade på Expres-
sen fick hon frågan hur mycket av det som hon har skrivit 
som är sant:

Ingenting. Ha, ha, ha! Ja, men det är ju så. Det är en hejdlös 
fabulering. Det handlar ju bara om att leverera lite bra text i 
tidningen. /---/ det är ju jobbigt om folk kommer fram och vill 
diskutera saker när jag har barnen med mig. /---/ Privat har jag 

41 Alandh, Tom, Sprickor och ljus, Lindelöws, Göteborg 2007, s 89.
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varit privat, det andra är ju ett jobb. Jag separerar det så himla 
bra. Jag bara levererar skiten.42

Jag tycker inte att Linda Skugges attityd är sympatisk, men 
jag tycker den är intressant. Med en gapflabbande noncha-
lans visar hon ett förakt för det som andra journalister tar 
för givet: att tala sanning. Det är hon som är nyheten. Inte 
världen runt omkring. Och kollegerna bejakar hennes 
iscensättning. När Skugge ljuger så ljuger också de som rap-
porterar om Skugge. Det tycker jag är mediekritik i sitt esse. 
Fast å andra sidan är det bara ljug.

För Expressens förre »stjärnreporter« Niklas Svensson är 
skandaler som en drog. Det ger honom drivkraft och energi 
i yrket. Han talar inte om avslöjanden som ett mål för rätt-
visa eller andra principer. Han drivs av sin egen lust:

Ser jag någonting som skulle kunna bli en stor skandal så hug-
ger jag /---/ Jag får kickar av att avslöja sådant som någon vill 
hemlighålla och som engagerar vanliga människor – sedan kan 
det vara allt ifrån Göran Perssons snatteri till Jan O Karlssons 
kräftskiva, det spelar egentligen mindre roll vad det är för 
omständigheter runt omkring.43

Utan att ha några vetenskapliga belägg så vill jag ändå påstå 
att journalister i allmänhet inte resonerar som Skugge och 
Svensson. Fler skulle nog skriva under på Alandhs tolkning 
av journalistrollen.44 Men vem har rätt? Det går inte att utse 

42 Aftonbladet, »Inget jag skrivit är sant«, 2008-05-10.
43 Kyrkans Tidning, »Avslöja hemligheter ger skandalernas man 

en kick«, nr 19, 2007.
44 Om detta kan man läsa mer om i min avhandling i kapitel tre 

och fyra. Inger Orre har också analyserat detta i Reporterskap. 
Äventyr, irrbloss, dygder, KTH, Stockholm 2001.
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en sådan vinnare. Det beror helt enkelt på vilken journalist 
vi frågar och vilken sorts journalistik det handlar om. Jour-
nalister finns inte för att de ska avstå från att publicera utan 
för att de ska skriva så mycket som möjligt. Men det måste 
ske enligt vissa premisser, såsom att fakta stämmer och att 
journalisten visar en försiktighet med människor. En repor-
ter som saknar empati har därför ett funktionshinder i sin 
yrkesroll. En reporter som har för mycket inlevelse kan 
lättare missa det relevanta som ska granskas.

En reporter är underställd en mängd villkor som både 
möjliggör och försvårar arbetet. Det är oundvikligt. De fak-
torerna kan vara en del av yrkesutövningen. Det ingår att 
reportern agerar och efterfrågar specifika saker som hör till 
hennes uppgift. Därför kan journalister exempelvis anse att 
det är rimligt att bevaka makthavare i deras trädgårdar eller 
sätta foten i dörren när de inte vill tala. De har en uppgift 
som hör till yrket och som är större än deras privata möjlig-
heter att undersöka verkligheten. Om ändamålet är tillräck-
ligt angeläget finns det oftast godtagbara skäl för att töja 
gränserna för vad som vanligen uppfattas som hederligt. 

Var gränserna går skiftar mellan olika uppdrag och olika 
personer. Reportern Markus skulle aldrig få för sig att sätta 
foten i dörren medan reportern Tina är beredd att gå 
längre än så. Att säga något generellt om vad som är rätt 
eller fel om foten-i-dörren-metoder låter sig inte göras på 
ett enkelt sätt. Det beror på omständigheterna. Vad för 
slags makthavare är det? En statsminister, en vd för en stor 
koncern eller en chef på ett litet företag med fyra anställda? 
Vad är det som har hänt och vem angår det? Och hur ange-
läget är det att nyheten kommer fram snabbt?

För att kunna göra moraliska bedömningar om var grän-
serna för ett försvarbart beteende går behövs inte enbart 
professionella ramar, utan framför allt självkännedom, 
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empati och en förmåga att värdera rimliga konsekvenser av 
sina handlingar. En god journalist bör vara väl förankrad i 
en professionell identitet, men det krävs mer än så. Det som 
görs i yrkets namn behöver inte alltid vara försvarbart för 
det egna samvetet. Därför är det rimligt att en reporter är 
lika kritisk till sina egna handlingar som hon är gentemot 
dem hon är satt att granska. Den moral som journalisten 
försvarar i sitt yrkesliv bör hon också personligen kunna för-
svara.

När reportrar har berättat för mig om sin yrkesroll så har 
de ofta beskrivit det som att de inte jobbar som journalister, 
utan som att de är journalister. Yrkesrollen bidrar till att de 
förverkligar sig själva i aristotelisk och luthersk mening, 
nämligen att de använder sin personlighet, erfarenhet och 
sina talanger i yrket. Det finns en uttalad vilja att ta ansvar 
på ett moraliskt plan. Särskilt när de intervjuar personer 
som har drabbats hårt av livet. Det behöver inte handla om 
en dramatisk skandal eller en katastrofal olycka. Reportrar 
kan känna skuld för artiklar som de flesta av oss uppfattar 
som oproblematiska. De beskriver det med ord som att en 
människa lägger sitt liv i deras händer och att det medför 
ett stort ansvar för att den personen ska behandlas rätt.

Det låter både rätt och rimligt med ett sådant förhåll-
ningssätt. Men inte heller här går det att generellt säga att 
det alltid är försvarbart att reportrar ska känna skuld över 
omständigheter som de kanske inte ens själva råder över, 
såsom rubriksättning eller bortprioritering. Det finns en 
svår balansgång att gå i ansvarstagandet. Vi kan ta för lite 
ansvar och bli hjärtlösa cyniker som enbart mäter framgång 
i kioskvältande rubriker. Men vi kan också ta för mycket 
ansvar och bli imperialister när vi inkräktar på andra män-
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niskors frihet och självbestämmande. Ibland bör vi visa 
mycket hänsyn och vid andra tillfällen kan hänsynstagan-
den få fatala konsekvenser. 

Alla journalister strävar inte efter att handla moraliskt 
försvarbart. De kan anse att de har fått ett uppdrag från sin 
arbetsgivare att göra sitt bästa, vilket ofta är detsamma som 
att vara först med en nyhet. Ansvar får andra ta, det vill säga 
ansvariga utgivare. Jag tror inte på ett sådant resonemang. 
Ansvar är grundläggande för varje människa. Att avsäga sig 
ett moraliskt ansvar är att göra sig mindre mänsklig. Där-
med inte sagt att vi ska ta mer ansvar än vi är berättigade till 
eller ansvar för handlingar som ligger utanför vår makt.

Och vad är det då som ansvaret gäller? Det är både upp-
giften med journalistiken och bemötandet i yrket. Här bör 
det finnas både ett stort mått av självförtroende och en rejäl 
dos självkritik. Om Aristoteles hade varit journalist så kan 
jag tänka mig att han hade formulerat en gyllene medelväg 
mellan dessa dygder. Självförtroendet skulle då vara tillstån-
det mellan högmod och mindervärdighet. Och självkriti-
ken skulle finnas mellan självutplåning och allvetande.

Strax före sin död gav Ingela Agardh en intervju i Kyr-
kans Tidning. Hon var både självkritisk och gav uttryck för 
ett självförtroende. Kritiken gällde i huvudsak hennes eget 
liv, både privat och professionellt. Hon tycker inte alls att 
journalisterna tar sitt ansvar:

Du kan aldrig få rätt gentemot massmedierna vad du än gör. 
Jag tycker det finns ett maktmissbruk bland journalister som är 
förfärande. Om journalister var skadeståndsskyldiga skulle 
artiklarna se helt annorlunda ut. /---/ Man talar om att man ska 
självsanera, men det gör man inte. /---/ medan vi töntar oss 
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fram måste vi har respekt för våra medmänniskor. Och det har 
inte journalister.45

John Lloyd, en engelsk mediekritiker, är inne på samma 
spår men fördjupar analysen. Han anser att journalistiken 
har blivit mer hänsynslös och menar att orsaken till detta är 
kändiskulten – både av andra och av sig själva. När samhälls-
institutionerna försvagas och individualismen förstärks ut-
vecklas det som Lloyd kallar »dömande voyeurism«. Att 
blotta en skandal är grunden för egen berömmelse bland 
kolleger och allmänhet. Och det lönar sig även ekonomiskt. 

Den största faran för de journalister som jobbar längs de kniv-
skarpa gränserna av exponering är att inte väcka tillräckligt 
stort uppseende och alltså bli betraktade som en som inte kan 
leverera skandaler eller avslöjanden.46

Tänk om journalistik är omoralisk i sig. Tänk om det inte 
finns moraliska journalister därför att verksamheten hand-
lar om att göra avslöjanden som kan förstöra vissa personers 
liv och förbättra andras. Är journalisters handlingar mer 
moraliskt försvarbara om de genomförs i namn av rättvisa 
och sanning? Det framstår som ganska svårt för den en-
skilde journalisten och redaktionen att undvika strävan 
efter egen berömmelse. Det är möjligen inget fel att vara 
berömd, men när berömmelsen blir ett ändamål för verk-
samheten – var hamnar man då? Tänk om ideal som san-
ning och rättvisa bara är murbräckor för den egna tillfreds-
ställelsen av att få makt, erkännande och inflytande. Den 

45 Kyrkans Tidning, »Tv-profilen som blev sambo med Jesus«, nr 
14, 2008.

46 Lloyd, John, What the Media Are Doing to Our Politics, Constable, 
London 2004, s 19f.
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moraliska frågan som då kvarstår är hur makten, erkännan-
det och inflytandet används. Varför är det de råbarkade 
skjutjärnen som blir berömda och inte slitvargarna som 
dagligen rapporterar om samhällets gilla gång?

Janet Malcolm är journalist sedan många år och har bli-
vit obarmhärtigt kritisk till journalistiken. Den är rutten. 
Och kanske är det först med den insikten som journalister 
kan vara moraliska och professionella – trots allt.

Jag har skrivit längre reportage i närmare ett decennium. Näs-
tan med en gång slogs jag av hur ohälsosamt förhållandet mel-
lan journalisten och den intervjuade var, och för varje artikel 
jag skrev blev jag mer och mer medveten om den röta som döl-
jer sig innerst inne i den ros som är journalistiken. /---/ Jour-
nalistikens moraliska tvetydighet ligger inte i texten, utan i de 
relationer genom vilken den skapas, relationer som undantags-
löst och oundvikligen är skeva. De »goda« karaktärerna i en 
artikel är lika mycket som de »onda« en produkt av författarens 
skändliga makt över en annan människa.47

13. Människan bakom rubriken

Dagligen publiceras det bilder av ansikten på människor 
som intervjuas eller passerar revy i ett bakgrundsscenario. I 
de flesta fall är det oproblematiskt. Det är bilder typ »här är 
polischefen som presenterar en ny utredning« eller »här är 
familjen som drabbas av skattereformen«. Jag ser dussintals 
av sådana ansikten varje dag. Men om någon ber mig att 

47 Malcolm, Janet, Journalisten och mördaren, Pan Norstedts, Stock-
holm (org 1990) 2005, s 213, 218.



64 Människan bakom rubriken

identifiera dem skulle jag knappast kunna beskriva hur de 
ser ut. Deras ansikten är schabloner som inte når utanför 
bilden. De företräder strukturer eller kategorier – och de är 
Ansiktslösa. Därför blir ansiktet av Brottslingen och Offret 
så brutalt skarpa. De bryter sönder mina loja ögonkast, gri-
per tag i mig och tvingar mig att stanna.

Aftonbladets förstasida visade den 29 maj 2006 bilden av 
en trettonårig flicka. Armen var lindad i vitt bandage och i 
famnen höll hon en nallebjörn. Bilden var tagen kort tid 
efter att flickan hade våldtagits och nästan knivmördats av 
sin kompis styvpappa – som just innan hade knivmördat 
kompisen. Bredvid bilden av hennes uttrycksfulla ansikte 
stod texten »Kniven gick av när han högg mig. Han häm-
tade en ny, ännu vassare«. Inne i tidningen fylldes åtta sidor 
av namn, bilder och artiklar om händelsen. Bland annat 
fick läsarna veta att Aftonbladets reporter hade mött famil-
jen när de precis hade kommit hem från sjukhuset. Publice-
ringen väckte ilska hos både läsare och journalister.

Aftonbladets dåvarande chefredaktör Anders Gerdin 
försvarade publiceringen huvudsakligen med argumentet 
att framför allt flickan, men också föräldrarna, ville gå ut 
med namn och bild. Det argumentet avfärdades av de flesta 
i debatten med svaret att så unga personer som flickan eller 
så medieovana människor som föräldrarna inte kan be-
döma vilka konsekvenser en sådan publicering kan få för 
henne i framtiden. Dessutom befann de sig troligen i chock-
tillstånd så snart efter den tragiska händelsen. Det var inte 
heller klart och tydligt vari allmänintresset bestod av att få 
veta hennes namn och utseende.

Pressombudsmannen var vid den tiden Olle Stenholm. 
Han upprördes av publiceringen, men kunde inte ta upp 
den till institutionell etisk bedömning eftersom familjen 
inte ville anmäla den. Däremot skrev Stenholm en debatt-
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artikel i Journalisten där han anklagade Aftonbladet för att 
gömma sig bakom familjen och i praktiken ha »försökt 
tunna ut sitt utgivaransvar«. Hans uppfattning var att tid-
ningens reportrar och ansvarige utgivare medvetet hade 
utnyttjat dessa brottsoffer för att vinna kommersiella förde-
lar. Stenholm tar onekligen poäng i logik när han utifrån 
Gerdins argument drar slutsatsen: »Om en tidning motive-
rar en publicering med att de medverkande önskade fram-
träda så måste i logikens namn även det omvända förhållan-
det gälla: om berörda personer inte önskar en publicering 
så ska tidningen avstå«.

Liksom Olle Stenholm var också jag negativt inställd till 
publiceringen. Det var inte rätt att publicera flickans namn 
och bild. Och Anders Gerdins argument var både tunt och 
ohållbart. Men när det nu är gjort, när ansiktet och namnet 
är känt, kan det då finnas något meningsfullt med den kun-
skapen? Vad som har hänt med flickan och familjen efter 
brottet och publiceringen vill jag inte spekulera i, men 
däremot hände det något med mig. Det är bilden av hennes 
ansikte som fortsätter att leva kvar.

Ansiktet är i existentiell mening något av det mest ut-
trycksfulla och mänskliga vi har. Genom ansiktet uppstår 
relationen mellan mig själv och andra. Det är ansiktet, skri-
ver filosofen Emanuel Lévinas, som gestaltar det unika hos 
oss. I den betydelse som Lévinas ger ansiktet så väcks frågan 
om vad som egentligen är värst: att få sitt ansikte affischerat 
över hela landet på grund av ett brutalt brott eller att vägras 
få visa sitt ansikte av samma orsak? 

Om det är genom ansiktet som den moraliska impulsen 
väcks hos oss så är det inte att undra på att vi reagerar. Där-
för är det också fasansfullt – för oss – att se det ansikte som 
har sett det hon har sett. Jag misstänker att en del av protes-
terna mot bildpubliceringen handlade även om detta. Att vi 
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inte orkar se Människan och Offret. Möjligen är det lättare 
att förfasa sig över ett anonymiserat brott, men nu när jag 
har sett flickans ansikte så har hon hos mig väckt ett mora-
liskt anspråk som jag inte kan lämna ifrån mig hur som 
helst. Hon förföljer mig och följer med mig. 

Det går inte att definitivt säga att det alltid är rätt eller all-
tid är fel att publicera bild på misstänkta brottslingar och 
brottsoffer. Det beror på hur medierna gör det. Svårighe-
ten består bland annat i att ingen vet vilka konsekvenser en 
publicering leder till – men ingen vet heller vilka effekter 
som följer av att inte publicera. Att ta för lite hänsyn gör 
journalistiken kylig. Att ta för mycket hänsyn gör den men-
lös.

I fråga om bild- och namnpubliceringarna av den så kal-
lade Hagamannen48 så tycktes det som om dessa var lättare 
att motivera. I motsats till den 13-åriga flickan har Haga-
mannen inte visat sitt ansikte frivilligt – vad jag känner till. 
Men här fanns ett illa dolt lynchmotiv som ledde till publi-
ceringar av namn och bild. Efter häktningen och DNA-bevi-
sen verkade inte någon dra sig för att visa ansiktet och pub-
licera namnet. En bild hade jag särskilt svårt för när jag såg 
den första gången var fotot som var taget uppifrån genom 
gallret där den häktade skymtades. Första gången jag såg 
den var den starkt beskuren och framställde en man i en 
bur. När jag senare fick se den i sin helhet, när fotografen 
Casper Hedberg vann Årets bild 2007, fylldes den med en 
annan betydelse. En stor svart pil pekade mot den ensamme 

48 Niklas Lindgren dömdes 2006 till 14 års fängelse för grova våld-
täkter och två mordförsök. Han fick namnet Hagamannen 
efter stadsdelen Haga i Umeå.
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mannen som satt under gallret. Den pilen förvandlade per-
sonen och historien till något betydligt mer komplext än 
den ursprungliga som Aftonbladet hade beskurit.49

Kanske har vi svårt att uthärda ansiktet hos den grova 
brottslingen. Liksom vi har svårt att se Människan bakom 
Offret så kan det vara svårt att se Människan bakom Mörda-
ren. Bilderna väcker nyfikenhet och rädsla. Före häkt-
ningen, innan Hagamannen var identifierad, framställdes 
han i texter och fantombilder som Galningen. Fantombil-
den var märklig tyckte jag. Det var en avbild av ett ansikte, 
men det fanns ingen person bakom bilden. Det kunde ha 
varit i stort sett vilken vuxen vit man som helst. Hade jag 
inte just sett någon med tätt sittande ögonbryn eller med 
spetsig haka eller med slätkammad frisyr? Fantombildens 
Hagaman tyckte jag såg ut som åtta av tio möjliga. Den 
effekten är inte ofarlig eftersom den skapar misstanke mot 
en stor del av den manliga befolkningen som bor i Umeå 
eller trakten runtomkring. Alla män blir då potentiella våld-
täktsmän.

När vi sedan identifierade honom som en svensk sköt-
sam familjefar kraschlandade vi med våra förhandsanalyser 
av brottslingen. När vi fick se ansiktet, sökte vi då inte något 
sjukt i blicken, något som inte var riktigt mänskligt? Kunde 
vi se medmänniskan i bilden? Det blev i stället detta som 
framställdes om skräcken: att våldtäktsmonstret bor mitt 
ibland oss med familj och jobb.

49 Bilden på Hagamannen finns på webben: http://www.kamera-
bild.se/ArticlePages/200712/28/20071228141459_ADF850/
casper.hedberg@spray.se--KLASS02--hagamannen.jpg.
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Sveriges Television har sett det som sin uppgift att hjälpa 
allmänheten att bearbeta några av de största brotten i 
svensk kriminalhistoria. Uppdrag granskning vill med sin 
speciella researchmetod få fram uppgifter som inte tidigare 
har berättats. I fyra program ska olika brott dramatiseras, 
bland annat Hagamannens. Författaren och journalisten 
Karin Alfredsson ska skriva manus. Det är möjligt att drama-
tiseringen av Hagamannen blir ett etiskt väl avvägt och 
skickligt utfört program utan spekulationer och hets. Ett 
exempel på en lyckad dramatisering av brottslingar som 
skapat nationella trauman är den av Gellert Tamas bok om 
Lasermannen som sändes i december 2005 i SVT. Det var 
fjorton år efter attentaten. Dramatiseringen av Hagaman-
nen planeras att sändas tre år efter brotten. Spelar det nå-
gon roll ur ett etiskt perspektiv att de sänds efter så kort tid?

Det finns flera skäl till varför det är lättare att motivera 
dramatiseringen av Lasermannens brott än Hagamannens. 
Ett av dem är att Lasermannen var ensamstående utan 
barn. Hagamannen har barn som fortfarande går i skolan. 
Börje Svensson skrev en debattartikel på DN debatt i maj 
2008.50 Han är psykoterapeut på Norrtäljefängelset för 
Hagamannen och andra. Han har på uppdrag av barnens 
mamma vädjat till Karin Alfredsson och projektledaren Nils 
Hanson på Uppdrag granskning att, för barnens skull, inte 
göra filmen. Men det blir kalla handen från public service. 
I Svenska Dagbladet kommenterar Nils Hanson i en intervju: 

Vi prövar varje uppgift gentemot familjens intresse av att inte 
få publicitet. Vi väger intressen mot varandra och är väldigt 
måna om att skydda barnen. Därför har vi i motsats till andra 

50 Svensson, Börje, »Låt barnen slippa tv-drama om pappans sex-
ualbrott«, Dagens Nyheter, 2008-05-16.
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medier inte namngivit Hagamannen. Men det finns ett allmän-
intresse av att ta upp detta exceptionella rättsfall.51

Det finns en aspekt av Hansons argument som påminner 
om Anders Gerdins försvar av att publicera namn och bild 
på den 13-åriga flickan. Båda förtunnar sitt publicistiska 
ansvar genom att hänvisa till andra. Gerdin till flickan och 
föräldrarna; Hanson till allmänintresset: vi skyddar barnen 
men allmänheten kräver eller behöver bearbeta brottet. Jag 
vet inte vem allmänheten är, men jag gissar att uppfattning-
arna om behoven av bearbetning skiftar väsentligt. Såsom 
åsikterna gick isär inför beslutet att i SVT sända begrav-
ningen av den mördade flickan Engla Juncosa Höglund i 
maj 2008.

Varken Gerdin, Hanson eller någon annan kan helt och 
fullt känna till konsekvenserna av att avstå eller inte avstå 
från en publicering. Däremot är det angeläget att fundera 
över hur långt ansvaret för att publicera eller inte publicera 
sträcker sig. Om vi vet att det finns en stor risk för att barn 
till grova brottslingar mobbas och skamstämplas – är det 
värt ett så högt pris för att allmänheten behöver bearbeta? 
Ett citat ur Börje Svenssons debattartikel är värt att särskilt 
uppmärksamma:

Via mitt arbete som psykoterapeut på Norrtäljefängelset har 
jag kommit i kontakt med sexualförbrytare vars familjer fått 
huset nersprejat av pedofilhatare. ’Mobben’ har identifierat 
husen för att medier publicerat bilder. På Rädda Barnen där 
jag också arbetar har jag mött barn som på grund av all medial 
uppmärksamhet inte längre fått leka med sina kamrater, barn 

51 Svenska Dagbladet, »SVT gör drama av verkliga brott«, 2008-05-
20, http://www.svd.se/kulturnoje/tv/artikel_1267409.svd.
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som tvingats flytta från den miljö de vuxit upp i, tvingats byta 
namn, byta skola, bo på ny hemlig adress. Oskyldiga barn vars 
brott bestått i att de råkat få en sexualbrottsling till pappa. De 
har blivit flyktingar i sitt eget land och det skamliga brottet fär-
gar av sig på barnen.52

Brott av den här kalibern är en smutsig affär. Och när så-
dana brott sker är det vanligt att journalister går in i en tera-
peutisk roll eller ger hemmasnickrade psykologiska analy-
ser av mördarnas barndomstrauman. Hur många gånger 
har jag inte läst och hört reportrar som identifierar sig med 
offret eller offrets anhöriga? Sådan journalistik tror jag 
handlar mer om reportrarna själva än om det professionella 
uppdrag de har som granskare och rapportörer. Det är svårt 
att hålla balansen mellan att vara empatisk och sentimental, 
men skillnaden är avgörande för vad som är etiskt försvar-
bart. En reporter som klarar den balansen i sina texter 
tycker jag är Aftonbladets Peter Kadhammar.

Men det finns också likheter mellan Lasermannens och 
Hagamannens brott som kan motivera dramatiseringen. 
Deras brott satte skräck i många människor och blev ett 
nationellt trauma. Lasermannens brott var tydligare poli-
tiskt och ideologiskt i och med jakten på invandrare. Laser-
mannen hade ett program för sina utrensningsaktioner i 
början av 1990-talet. Hagamannen hade vad jag vet inget 
program för sina brott eller något ideologiskt kvinnohat 
som drev honom. Men hans brott blev politiska när de drab-
bade kvinnor. Det blev politiskt också för de kvinnor och 
män som av rädsla förändrade sitt vardagsliv och drog sig 
för att röra sig ute efter mörkrets inbrott – det vill säga 

52 Svensson, Börje, »Låt barnen slippa tv-drama om pappans sex-
ualbrott«, Dagens Nyheter, 2008-05-16.
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majoriteten av dygnets timmar under vintertid i Umeå. Med 
en feministisk analys blir Hagamannens brott det grövsta 
uttrycket för förnedring av kvinnor – av dem som faktiskt 
drabbades men också av alla kvinnor eftersom brottet var 
könsrelaterat.

Den moraliska frågan om publicering handlar inte en-
bart om hänsyn till enskilda individer. Den rör också frågan 
om vad publiceringarna gör med oss. Personligen behöver 
jag i vissa fall veta att våld och maktmissbruk – liksom kärlek 
och godhet – har ansikten. Fysiska unika ansikten som tittar 
på mig genom kameralinsen. Möjligen är det banalt att 
säga, men i någon mån tror jag att Lévinas har rätt i att mo-
ral handlar om primitiva omedelbara impulser som uppstår 
i mötet med den Andra. Därför är jag på ett existentiellt 
plan tacksam för att den 13-åriga flickan anförtrodde oss sitt 
ansikte och sin berättelse. Jag kommer aldrig att glömma 
henne. Men jag tycker inte för den skull att publiceringen 
var försvarbar i publicistisk mening. 

Lasermannen trädde fram som en människa i dramatise-
ringen av brotten, men vad är det jag egentligen ser? Vad 
hjälper mig en film om händelsen? Lurar jag mig själv att 
tro att jag genom det så kallade verklighetsbaserade dramat 
förstår mördaren bättre? Det är alltså det som blir den kol-
lektiva bearbetningen, att vi kan sammanfatta hans brutala 
dåd i tre välregisserade avsnitt à nittio minuter. Det är inte 
fel, så långt vill jag inte gå, att SVT gör dramadokumentärer 
av detta slag. Men det krävs en oerhörd skicklighet för att 
balansera mellan empati och sentimentalitet och mellan 
det komplext mänskliga och stereotypa fördomar. Det är 
inte fel, men det krävs ett ansvarstagande utöver det vanliga 
både under och efter filmproduktionen.
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14. Tragedin som terapi och kommers

Det vilar något perverst över journalistikens stilistik. Över 
själva förpackningen som är densamma oavsett innehåll. 
Och över flödet av ord och bilder som förmedlar budska-
pen om verkligheten. Jag tror att det perversa har att göra 
med kopieringen. Inte ens tragedin får vara unik. Alla hän-
delser har sina förutsebara berättelsestrukturer med ett fär-
digförpackat känsloinnehåll.

Vad händer egentligen i vårt undermedvetna när en premiär-
minister blir mördad, en skådespelerska älskar och ett barn 
bärs bort från en bilolycka, alltsammans inom några minuter 
och i samma tv-ruta?53

Genom nyheter och bilder från kaoset efter tsunamins öde-
läggelse växte ett svart hål. Vi ville fylla det med ord, musik, 
gråt, halade flaggor, dämpade röster. Liksom vid terrordå-
den den 11 september 2001 såg vi bilderna om och om 
igen. Vi läste om mirakelräddningar, om barn som för alltid 
förlorat sina föräldrar, om mannen som ännu hoppades att 
hitta sin älskade. 

När medierna ger oss berättelser sköljer de över oss som 
ett existentiellt kaos. Vi ser ansikten som vi aldrig sett förut, 
men som blir en del av vår egen verklighet. Nu kan också 
jag lida med dem.

Men journalisterna lämnade en fråga förbisedd. Frågan 
på vilken all meningsfull kommunikation vilar: varför? Jour-
nalister gav oss syndabockar, offer och godhjärtade frivil-
liga. Genom kamerans lins besökte vi kyrkornas gudstjäns-

53 Ballard, J G, Skändlighetsutställningen, Vertigo, Stockholm (org 
1979) 2007, s 171.
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ter och kulturtemplens galor. I radio kunde vi lyssna på psy-
kologers och prästers tankar om sorg och död. Vi gjorde 
vad vi kunde för att fylla det expanderande svarta hålet. 
Men i en sekulariserad kultur, med en andlig längtan, är 
lidandets och dödens kaos svårt att bära på egen hand – 
eftersom svaret på frågan varför riskerar att vara ingenting. 
Risken är att svaret är meningslöshet. Att människorna dog 
förgäves. 

Vårt existentiella kaos och nyheternas rationalitet var två 
sidor av samma trauma. I paradoxens friktion uppstod en 
cynism som vi höll fast vid under ytan. Vi ville ha mer. Hur 
många är döda? Exakt? Sifferprecisionen dikterade en färg-
lagd och skenbart rationell karta för att dölja ett svart hål. 
Fotografier skapade åt oss gemensamma erfarenheter av 
det helvetiska. Och det lömska med fotografiets makt är ju, 
som Susan Sontag skrev, att fotografiet umgås med döden.54 
Som om kameran framkallar döden. Bilden är stilla, frusen. 
Och människorna på den är för alltid fast på dessa bilder. 

Dagens Nyheter publicerade den 30 december 2004 en 
bild av fotografen Darren Whiteside. Först var det svårt att 
se vad den föreställde, men genom att urskilja detaljerna 
fick betraktaren så småningom helheten. Det var mängder 
av döda kroppar som flöt i hamnen vid staden Banda Aceh 
på Sumatra. Alla döda på bilden var fråntagna sina namn 
och ansikten. De flöt samman med platsdunkar, madrasser 
och flisor.

På ett existentiellt plan anar vi kanske att döden, såsom 
den drabbade människor efter tsunamin, är meningslös. 
Men det kan journalister inte rapportera om. Det skulle kol-
lidera med deras uppgift, som just då var att medialisera 

54 Sontag, Susan, Att se andras lidande, Brombergs, Stockholm 
2004, s 30f.
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döden så att vi kunde konsumera den. En civilisationens 
kannibalism. Men det svarta hålet, som ekade varför, rymde 
erfarenheten som T S Eliot beskrev i Det öde landet: 

en djuphavsström 
sög viskande köttet av hans ben. När han steg och sjönk, 
levde han om igen sin mogna ålder och ungdom, 
tills han drogs in i virveln.

Den mediala kannibalismen levde på effekterna av katastro-
fen. Enskilda reportrar, som jagade fel hos politiker och 
tjänstemän, verkade hoppas på ett scoop – eller åtminstone 
en adrenalinstinn kick. Programledare fick tillfälligt vara 
hela Sveriges terapeuter i en pseudoprofessionaliserad 
empati. Vi, den så kallade allmänheten, fick kollektiva 
snabbkurser i att bemöta dem som återvände och ha bered-
skap för psykologiska kriser. Förlorat förtroendekapital 
kunde återvinnas. 

Men välviljans baksida visade också hur självupptaget 
nyhetsflödet är. Vi läste rubriker som: »Turisternas para-
disö förintades« eller »Svenskarnas semesterparadis slaget i 
spillror«. Tv-inslag och fotografier gav oss högar av döda 
kroppar. Barn och chockade människor intervjuades. Vi 
fick berättelser om och bilder av brutala erfarenheter, men 
lämnades sedan att konstruera en mening ur det svarta hål 
som bara har en enda existentiell fråga: varför?

15. Den stryktålige makthavaren

Ibland framstår det som om journalister betraktar maktha-
vare som allmän egendom eller åtminstone allmän för jour-



Den stryktålige makthavaren 75

nalister att förvalta. Politiker på hög nivå kan bli uppringda 
mitt i natten för struntsaker. Och rätten till ett privatliv kan 
av politikern upplevas försvinna när strålkastaren riktas åt 
ett och samma håll. Journalister argumenterar för att det är 
befogat att visa hänsynslöshet eller begränsad hänsyn gen-
temot makthavare. De ska inte behandlas med silkesvantar. 

Men det finns ett glapp mellan den moral som journalis-
ter förväntar sig att makthavare ska ha och den som de per-
sonligen försvarar. Det finns en sträng offentlig moral be-
träffande vad som är tillåtet eller otillåtet. Reportrarnas pri-
vata moral kan vara mycket mer förlåtande och accepte-
rande än den professionella. Så kan landets journalister gå 
hårt åt en ministers kräftskiva och vem som betalade för 
den, men personligen anse att det inte är så mycket att orda 
om.55

Det finns en moralism här som riskerar att övergå i 
cynism när reportrar tar sin yrkesroll som intäkt för att över-
skrida moraliska gränser. Gränsen passeras förmodligen 
när självreflektionen försvinner eller när jakten blir njut-
ningsfull. 

Det är egentligen en tragedi för alla när våra politiskt 
folkvalda ljuger eller bryter mot lagar. Men när reportrar 
och fotografer stoppar sin moraliska kompass i fickan hän-
der det något inte bara med dem som granskas, utan också 
med granskarna själva. De spelar ett högt spel där de riske-
rar att bli cyniska och avtrubbade. I förlängningen blir de 
helt enkelt sämre journalister.

Granskningen av makten är ett allvarligt spel med givna 
roller. Ibland funderar jag över vem som egentligen är 
makthavaren i granskningen. När en socialchef i Vetlanda 
punktmarkeras av journalister från hela Sverige, efter ett 

55 Yngvesson, Susanne Wigorts, a a 2006b, s 143.
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inslag i SVT:s Uppdrag granskning, så blir proportionerna 
orimliga. Det finns ett oräkneligt antal berättelser om män-
niskor som har utsatts för denna typ av drev och deras ana-
lys efteråt är alltid att de upplever det omöjligt att nyansera 
eller få en annan version av händelsen förmedlad. Gransk-
ningen måste göras, men de konsekvenser som exempelvis 
inslagen i Uppdrag granskning ofta får bör ifrågasättas.

Det är inte lätt att avgöra vem som är en makthavare och 
vem som inte är det. En statsminister kan i vissa situationer 
vara maktlös och en avdelningschef vid ett äldreboende kan 
ha stor makt över enskilda människors livskvalitet. Att vara 
en makthavare kan innebära att ha möjlighet att utöva infly-
tande över andra människors liv. Med en sådan definition 
är vi alla i någon mening makthavare. 

De makthavare som journalister är satta att granska är de 
som har en formell makt, en beslutanderätt i demokratisk 
eller juridisk mening. När det gäller den politiska makten 
så granskas både den institutionella maktutövningen och, i 
viss mån, den moraliska trovärdigheten. Gränsen för vad 
som utmärker moralisk trovärdighet beror på vem som 
granskas och vad frågan handlar om. Flera makthavare som 
har utsatts för det så kallade drevet har upplevt hur respek-
ten för integritetsgränser, som annars fungerar hyfsat, har 
upplösts.

Varje år inbjuds 300 personer, företrädesvis journalister, 
av DSM att rösta på dem som de anser vara årets hundra 
mest inflytelserika opinionsbildare.56 Var och en som röstar 

56 DSM, »Sveriges viktigaste opinionsbildare«, 2007, http://
www.dsm.nu/opinionslista2007.html (2008-06-27). DSM är en 
förkortning för Debatt, Sanningssökande, Mediakritik. Det är 
en tidskrift och ett opinionsforum för nämnda områden. 
Sedan 1981 drivs DSM av Jan Gillberg.
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komponerar en lista på tolv personer. Det är intressant att 
jämföra och fundera över hur journalister själva bedömer 
olika personers inflytande. År 2007 var åtta av de tjugo led-
ande opinionsbildarna journalister (varav sex represente-
rade pressen), elva var politiker och en var ämbetsman. 
Även 2006 ansågs nio journalister av de tjugo höra till lan-
dets ledande opinionsbildare, åtta av dem knutna till pres-
sen. Nio var politiker, en var företagsledare och en ämbets-
man.

De tio högst rankade journalisterna var 2007 följande i 
turordning: Mats Bergstrand (DN), Niklas Ekdal (DN), KG 
Bergström (SVT), Peter Wolodarski (DN), Maria Abra-
hamsson (SvD), Janne Josefsson (SVT), Lena Mellin (AB), 
Jan Guillou (författare och AB), Marie Söderqvist (United 
Minds och Expressen) och Per T Ohlsson (Sydsvenskan).

Det är i och för sig inte konstigt att så många journalister 
hör till landets mest inflytelserika opinionsbildare. Men det 
som tål att tänkas på är hur lite granskarna granskar gran-
skarna i förhållande till deras makt och inflytande. Hur ofta 
läser eller hör vi avslöjande artiklar om ansvariga utgivare 
eller chefredaktörer som har årslöner som är dubbelt så 
höga som statsministerns? Och om dem vars inflytande top-
par listorna över Sveriges mest betydelsefulla opinionsbil-
dare?

Det är inte ofta granskarna själva blir synade, men det 
händer. Ett exempel är tidningen Fokus som gav Johan 
Hakelius – själv nummer 61 på DSM-listan över de mest 
inflytelserika journalisterna – i uppdrag att analysera de 
hundra främsta »agendasättarna« i förhållande till hur 
mycket de tjänade. Av de hundra är det sjutton som tjänar 
mer än en miljon. De fem som tjänar mest är Jan Guillou 
som toppar med drygt elva miljoner, Thorbjörn Larsson 
(DN) med drygt fem samt Otto Sjöberg (Expressen), 
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Anders Gerdin (AB) och Jan Scherman (TV4) med mellan 
tre och fyra miljoner.57

Mot denna bakgrund låter det ibland ihåligt när kom-
mentatorer bedömer politiker. Ett exempel i mindre skala 
är när Svenska Dagbladet gjorde sak av att den förra social-
ministern Ylva Johansson tillsammans med sin man förre 
finansministern Erik Åsbrink yrkat avdrag för städhjälp i 
deklarationen. »Bör en politiker leva som hon lär? Ja, rim-
ligen.«, argumenterar ledarskribenten. Inget brott hade 
begåtts, men Johansson var emot denna reform när den 
genomfördes. Att familjen nu ansöker om avdrag tyder på 
dubbelmoral enligt Svenska Dagbladets ledarsida.58 

Om detta kan man ha olika åsikter, men faktum är att 
ingen granskar de journalister som anlitar svart arbetskraft. 
Jag känner till ett flertal som relativt öppet har talat om att 
de har svart arbetskraft, men jag har inte sett en enda jour-
nalist som publicistiskt har ifrågasatt eller granskat vilken 
betydelse det får för journalisternas trovärdighet. Det är 
som om journalister står utanför det moral- och normsys-
tem som de menar ska gälla för andra makthavare. 

Det närmaste en granskning som jag har stött på är när 
Sveriges Radios program Medierna hösten 2007 ställde två 
frågor om svarta tjänster till chefredaktörer, nyhetschefer 
och den ledande politiske reportern eller kommentatorn 
vid tio av landets största medieföretag. Av 33 personer sva-
rade 22 att de har anlitat svart arbetskraft. Det betyder att 

57 Fokus, »Fokus granskar granskarna. De sätter agendan«, 2007-
09-12, s 26ff. Det har förts en diskussion om urvalskriterierna 
för Johan Hakelius lista över de hundra agendasättarna. 
Invändningarna har bland annat handlat om att Hakelius inte 
redogör för bedömningsgrunderna.

58 Krassén, Patrick, »En välstädad åsiktskrumbukt«, Svenska Dag-
bladet, 2008-06-27.
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två tredjedelar av landets ledande journalister själva har 
nyttjat sådana tjänster som de ifrågasätter politiker för att 
ha gjort. Otto Sjöberg, Thorbjörn Larsson, Eva Hamilton 
(SVT), Anders Gerdin, Jan Scherman och Kerstin Brunn-
berg (SR) är några av dem som säger att de anlitat svart 
arbetskraft. Det handlar – enligt deras egna uppgifter i 
intervjun – oftast om några enstaka tillfällen av städhjälp 
eller barnpassning.59 

Moraliskt kan man ha olika uppfattningar om svart 
arbetskraft. Undersökningar har visat att folk i allmänhet 
inte anser det vara särskilt moraliskt klandervärt. Vad dis-
kussionen illustrerar är det som några självkritiska journa-
lister berättade i min avhandling, nämligen att det finns ett 
glapp mellan den moral som journalister förväntar sig att 
makthavare ska ha och den som de personligen försvarar.60 
Dessutom illustrerar detta att journalister inte ser sig själva 
som makthavare, åtminstone inte av samma slag som politi-
ker eller höga tjänstemän.

Några kända politiska makthavare som nyligen har be-
skrivit sin erfarenhet av journalistik när den är som hårdast 
är Göran Persson och Lars Danielsson. I sin självbiografi 
kommenterade Göran Persson sin relation till journalister i 
allmänhet och sin uppfattning om specifika journalister. 
Från en statsministers horisont är medierna förstås nödvän-
diga, men ibland personligt påfrestande.

De gånger media blir riktigt tunga är när alla kommer samti-
digt med samma historia och med samma vinkel. Troligen gör 

59 Medierna, »Två tredjedelar av landets ledande journalister i 
undersökning har använt svart arbetskraft«, http://www.sr.se/
cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=2795&arti-
kel=1708562 (2007-11-12).

60 Yngvesson, Susanne Wigorts, a a 2006b, s 134.
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de det därför att de tror att de har rätt. Då är det tufft och då 
får den så kallade pudeln dammas av. Också sådana drev går 
förr eller senare förbi. Riktigt tungt blir det när drevet går utan 
att media har rätt. Sådant har krossat människor. Det är omöj-
ligt för den utsatte att göra sig hörd.61

Det sägs ofta att en hård mediekritisk granskning är det pris 
som makthavare får betala. Man ska inte tycka synd om 
makthavare var det flera reportrar som sa till mig i mitt 
avhandlingsarbete.62 Vad betyder det egentligen? Att inte 
visa medlidande för den person som drabbas? Varför är det 
inte eftersträvansvärt att visa empati för den utsatta männis-
kan samtidigt som granskningen kan vara både hård och 
envis? 

En uppfattning som jag ofta hör från journalister är att 
för att kunna vara en granskare av makten så gäller det att 
inte liera sig med den »andra sidan«. En journalist måste 
vara oberoende av den makt som ska granskas. Men i jakten 
på den oberoende professionella hållningen inom journa-
listen så tror jag att man riskerar att förlora något väsentligt: 
den moraliska kompassen. Jag tror att moral aldrig kan 
handla enbart om ändamålen, utan om förnuft och in-
levelse som grund för den balans som varje människa 
måste hålla.

En makthavare som under lång tid drabbades av drev i 
olika omgångar var Lars Danielsson. Honom skulle journa-
lister inte känna empati för eftersom han påstods ha ljugit 
för hela svenska folket. I januari 2007 publicerade Aftonbla-
det på förstasidan bilden på Lars Danielsson med orden 

61 Persson, Göran, Min väg, mina val, Alberts Bonniers förlag, 
Stockholm 2007, s 445.

62 Yngvesson, Susanne Wigorts, a a 2006b, s 142ff.
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»lögnare« i versaler och »banden bevisar: Lars Danielsson 
fick aldrig mejlet om tsunamin«. I maj samma år skrev 
Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin – med stöd från 
Jesu ord i Bibeln att förlåta sjuttio gånger sju gånger – att 
Danielsson nu inte längre var förlåten sina lögner. Antalet 
förlåtelsedagar hade passerat. Aftonbladets mission skulle 
från denna dag bli: »Vi kommer att fortsätta att dag för dag 
granska lögnen tills sanningen kommer fram«.63 

Danielsson skriver i sin självbiografi att hans barndoms-
kamrater ringdes upp för att berätta om hans uppväxt och 
att hans bostad bevakades varje dag av reporter och fotograf 
som väntade på att Danielsson skulle berätta sanningen. 
Ryktet om en kärleksaffär med en av hans närmaste med-
arbetare, Helen Eduards, tog fart – tills Eduards själv skarpt 
dementerade detta och punkterade ryktesspridningen. 
Danielsson berättar i sin bok: 

Under tre veckor, som var de värsta i mitt liv, förföljdes jag av 
ett medieuppbåd med Aftonbladet i täten. /---/ Jag vet inte om 
någon kan föreställa sig hur det är att vandra hem från arbetet 
på kvällen och se sin bild och jätterubriker med »lögnare« på 
framsidan på varje kvällstidning som ligger utlagd i tobaksaffä-
rerna längs Regeringsgatan.64

Kommissionens rapport om hanteringen efter tsunamikata-
strofen släpptes den 14 juni 2007. Trots en detaljrik och 
noggrann granskning kunde man inte utesluta att Daniels-
son faktiskt talade sanning när han sa att han hade varit i 

63 Aftonbladet, 2007-01-31; Aftonbladet, »Låt oss höra sanningen«, 
2006-05-01, http://www.aftonbladet.se/nyheter/
article374119.ab (2008-06-28).

64 Danielsson, Lars, I skuggan av makten, Bonniers, Stockholm 
2007, s 229, 246.
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Rosenbad på annandagens morgon 2004. Ordföranden 
Johan Hirschfeldt och resten av kommissionen kunde inte 
visa vare sig det ena eller det andra i denna fråga, trots en 
gigantisk utredning, men vissa journalister hade redan 
tidigt bestämt sig för vad som var sant och falskt.

Det som allmänheten inte såg eller hörde var att flera 
journalister ringde till Danielsson under den här tiden. Det 
berättar han om i sin bok. I samtal med honom tog dessa 
journalister avstånd från vissa kollegers och redaktioners 
agerande. I sammanhanget säger Danielsson också något 
som är värt att fundera över med anledning av moraliskt 
ansvar:

Betydligt färre [än de som ringde] har skrivit eller sagt något 
om det i sina medier. Det finns en mycket stark kollegial känsla 
hos svenska journalister som gör att man drar sig för att kriti-
sera övertramp från den egna kåren.65

Oavsett var vi drar gränsen mellan en rättfärdig och orätt-
färdig granskning så dröjer sig en fråga kvar hos mig: vad 
var det journalisterna missade när så mycket energi lades på 
att granska Lars Danielsson? Det är ju en relativt enkel form 
av journalistik att punktmarkera en person och kartlägga 
hans agerande. Men vad var egentligen frågan – den rele-
vanta frågan?

Jag kommer att tänka på John Lloyd, som jag tidigare 
har hänvisat till, och den salva han fyrar av i sin bok What the 
Media Are Doing to Our Politics, när frågan om relevansen 
ställs. Lloyd är bekymrad över det förakt, ett underförstått 
förakt, som tycks finnas hos journalister gentemot politiker. 

65 A a, s 267.
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På DN Debatt sammanfattade han sin kritik med bland 
annat dessa ord:

Många, förmodligen de flesta, journalister anser att politiker 
och många andra offentliga personer från första början, ja av 
ren princip, bör behandlas av misstänksamhet eller rent av 
cynism. Denna kärva attityd brukar rättfärdigas med att det all-
tid varit på det sättet som makthavare har tagits ned till jorden 
/---/ Men nu har det gått lite för långt. Många inslag, framför 
allt de mest publikknipande, i nyhetsmediernas föraktfulla atti-
tyd mot offentliga personer är inte längre konstruktiva utan 
destruktiva.66

Lloyd har en pessimistisk uppfattning om journalistikens 
framtid och betydelse för demokratin. Om det ska ske nå-
gon förbättring så måste den komma inifrån, som en förny-
else av den mediala kulturen.67 Han fick medhåll från den 
anglikanske ärkebiskopen Rowan Williams som inspirera-
des att i ett av sina tal vid Lambethkonferensen utveckla sin 
syn på medierna. Vad som behövs för att kunna rädda jour-
nalistiken är »humanitet, uppfinningsförmåga och en verk-
lig känsla för samhället«. Williams kritik handlar till stor del 
om journalistikens bristande förmåga att kommunicera på 
ett konstruktivt sätt. Ständiga avbrott, korthuggna analyser, 
otålighet, kändisskapande och konfliktsökande leder till en 
egen journalistisk värld, ett parallellt universum, som inte 
har mycket med den verkliga världen att göra.68

66 Lloyd, John, »Eliten flyr från svensk press«, Dagens Nyheter, 
2005-06-02.

67 Lloyd, John, a a 2004, s 12.
68 Williams, Rowan, »This media tribe disfigures public life«, 

2005-06-16, http://www.guardian.co.uk/media/2005/jun/
16/pressandpublishing.religion (2008-06-29).
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Politiker och journalister behöver varandra. Medbor-
gare och journalister behöver varandra. Så långt håller de 
flesta med. Men frågan är till vilket pris – och vem som ska 
betala. Om det är hängda, förföljda och pudelkrypande 
politiker som folk vill ha, ska journalister ge oss det då? Är 
det möjligt att den tid och kraft som läggs på att förfölja 
enskilda och deras anhöriga tar energi från en mer kom-
plex och allvarligt granskande journalistik?

16. Journalistikens pris – »våra liv förstörs«

För tio år sedan publicerades För herr Bachmanns broschyr – 
Carl-Johan Vallgrens bärsärkagång mot den svenska kultu-
ren i allmänhet och journalistkåren i synnerhet. Här går 
Vallgren loss med humor och excellens. Han avrättar den 
yrkeskår han kallar »världens avskum, de lägsta av de lägsta, 
bottenskrapet av allt djävulskt pack«:

/---/ de ljuger av ohejdad vana, de har glömt allt vad journalis-
tisk etik heter, allt de är ute efter är att bli berömda, att själva 
vara stjärnorna, att få sin egen spalt eller krönika där de mot 
frikostigt honorar kan skjuta de sista av mänskliga värden i 
sank.69

Jag kan känna igen mig i Vallgrens ilska över en journalistik 
som blir kannibalistisk och cynisk i sitt utnyttjande av män-
niskor. Gång på gång överskrider journalister gränsen för 
det som kallas värdighet och integritet. Gång på gång säger 

69 Vallgren, Carl-Johan, För herr Bachmanns broschyr, Bonniers, 
Stockholm 1998, s 94, 97.
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man då »vi gick för långt, nu har vi lärt oss det«. Men hur 
många gånger kan man säga »aldrig mer« med bevarad tro-
värdighet? Frosseriet i förnedring är dessvärre ett samspel 
med allmänheten. Det är vi som läsare, lyssnare och tittare 
som bekräftar journalisterna och uppmuntrar dem att fort-
sätta. Förnedringen är satt i system och har blivit en cancer-
svulst på samhällskroppen.

När jag nu har skrivit detta så måste jag backa ett par 
steg. Jag utdömer inte journalistik som sådan, men undrar 
varför det är den sjukligt perversa journalistiken som belö-
nas både inom kåren och av oss mediekonsumenter? Det 
finns många duktiga och moraliskt reflekterande journalis-
ter. Det är inte en yrkesgrupp som i sin helhet består av 
cyniska personer – även om det finns sådana också. De allra 
flesta, vågar jag påstå, är människor som är engagerade i sitt 
yrke, som har en hög uppfattning om de ideal de vill drivas 
av och som kämpar för att få det att fungera. 

När jag intervjuade reportrar för min avhandling så var 
de allra flesta självkritiska till både sin egen verksamhet och 
kåren som helhet. Några av de mest etiskt reflekterande var 
kvällstidningsjournalister. Trots denna medvetenhet slår 
det då och då slint. Så har journalister beskrivit känslan som 
kan uppstå när reportrar och fotografer är stora avslöjan-
den på spåren eller när de möter offer vid katastrofer och 
olyckor på plats.

Det finns flera metaforer som beskriver vad som händer 
med reportrar och fotografer när det så kallade drevet går 
eller när de stora rubrikerna hägrar runt hörnet: det slår 
slint, maskineriet går igång eller autopiloten tar över tän-
kandet. Av de reportrar jag har talat med, som har erfaren-
heter av det här slaget, säger de flesta att de ångrar sig 
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efteråt. Inte varje gång, men vid de tillfällen när de själva 
tycker att de har gått för långt.70

Trots självkritik och ånger händer det – inte en gång, 
inte två gånger utan många gånger – att människor förföljs, 
kränks och blir rädda. Att journalister och redaktioner idag 
är fler än för ett par decennier sedan gör att intrycket hos 
den enskilda blir ännu mer massivt. Lägg därtill de kom-
mentarer på bloggar och i mejl som kan bli effekten av en 
publicering och vi får en koncentration av bevakning som 
kan bli outhärdlig för en enskild person och hennes eller 
hans anhöriga. De som har utsatts för en granskning som 
övergått till bevakning har beskrivit upplevelsen som skräm-
mande och ångestfylld. Några berättar i intervjuer att de 
fått psykologisk hjälp för att ta sig ur det trauma som ett 
drev kan innebära.

Jag tror att människor som genomgår ett drev som spå-
rar ur, eller utsätts för hård granskning under lång tid, kan 
uppleva att de tillfälligt förlorar sin identitet. De mister kon-
trollen över sitt eget liv. Deras värde bedöms av journalister 
och allmänhet och gränsen för den privata sfären, för inte-
gritetskänslan, kan vara förlorad även lång tid efter det att 
journalister har slutat att rapportera. Jag har sett det på 
nära håll. Journalister har en otrolig makt både till att för-
döma och upphöja individer och händelser.

En existentiell och politisk fråga att fundera över i detta 
sammanhang är vem som äger en händelse? Vad skiljer en 
publik händelse från en privat – och en kollektiv från en 
individuell? I mediala sammanhang är detta en komplice-
rad fråga. Offentliga personer, som politiker, kändisar och 
individer med makt och inflytande, lever i ett nära samspel 
med journalister. Ibland till ömsesidig nytta och ibland till 

70 Ex Yngvesson, Susanne Wigorts, a a 2006b, s 134.
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skada. För en person som gärna är offentlig med åsikter och 
privatliv kan det vara svårt att plötsligt markera att en inte-
gritetsgräns har överskridits. Å andra sidan kan vissa offent-
liga personer visas överdriven respekt för privatlivets grän-
ser så att ingen seriös granskning sker överhuvudtaget.

Om vi äger en händelse eller inte beror i hög grad på 
karaktären av det som har hänt. Stora olyckor blir offent-
liga, liksom kriminalitet. När brott ska utredas och de miss-
tänkta förövarna ställas inför rätta för att dömas eller frikän-
nas, så blir brottet publikt – i alla fall om det tillhör den 
spektakulära kategorin. Och anhöriga till offer eller vålds-
verkare dras, mer eller mindre, in i offentligheten. Mordet 
på Catrine da Costa 1984 blev ett brott som mer än många 
andra blev offentligt. Olof Palmes, Anna Lindhs, Osmo Val-
los och Engla Juncosa Höglunds död är andra brott som har 
blivit en del av vårt kollektiva minne.

För människor som inte är offentliga från början, men 
som blir det på grund av olyckor, brott eller avslöjanden, 
kan publiceringar som får stort genomslag både ge bekräf-
telse och stigmatisering. Händelsen, som för den enskilde 
kan ha varit existentiellt livsavgörande, kan banaliseras när 
den förenklas i den journalistiska berättelsen. Det som upp-
levdes som unikt blir en del av den kollektiva strukturen av 
olyckor, brott eller avslöjanden. I berömmelsens ögonblick 
kan nog uppmärksamheten både välkomnas och ge bekräf-
telse. Men sedan, när lamporna slocknar och händelsen 
glöms för andra, nya historier – vad sker då med individen? 
Känner hon sig utnyttjad och förverkad eller har mediernas 
ljus hjälpt henne att bearbeta och glömma?

De journalistiska medierna är ett forum för både ankla-
gelse och upprättelse. Någonting händer som triggar ny-
hetsmaskineriet och alla rapporterar om samma sak. Efter 
en tid hinner reflektionen ikapp på ledarsidor och i kolum-
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ner och efter ännu en tid – kanhända flera år – kanske den 
som befann sig i stormens öga kan tala om det i medierna. 
Det finns ett kretslopp av anklagelse, skuldkänsla och förso-
ning. Så ser det inte alltid ut. För journalister kan en histo-
ria stanna vid anklagelsen, utan att de nämnvärt reflekterar 
över konsekvenserna. Argumentet är då att de bara gör sitt 
jobb.

För ett kvarts sekel sedan mördades Catrine da Costa. 
21 år efter mordet beskriver hennes mamma och syster på 
DN Debatt att de upplever ångest varje gång något om 
henne publiceras.

Under långa perioder har vi levt i ständig ångest inför tidning-
arnas löpsedlar och massmediernas rapportering. Det djupa 
smärtande såret efter Catrine har aldrig fått möjlighet att läka 
eftersom det hela tiden, år efter år, rivs upp igen. Våra liv för-
störs och vi förlorar vår möjlighet till livskraft och glädje. /---/ 
Hur tänker ni journalister?71

Knappt två veckor efter att da Costas mamma och syster hade 
skrivit på DN Debatt och vädjat till journalisterna skrev också 
pappan till den så kallade allmänläkaren på DN Debatt.

»Våra liv förstörs av medierapporteringen« var rubriken på 
inlägget från de anhöriga till den döda kvinnan. Hela min 
familjs liv och naturligtvis även T:s och hans familjs liv har 
också förstörts av medierapporteringen – men vi vill inte att 
den ska tystna, däremot att den ska bli hederlig, saklig och 
objektiv.72

71 Catrines mor och syster, »Våra liv förstörs av medierapporte-
ringen«, Dagens Nyheter, 2005-05-24.

72 Allgén, Lars-Göran, »Stoppa drevet mot min son«, Dagens 
Nyheter, 2005-06-04.
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Två veckor före julen 2003 sände SVT:s Uppdrag gransk-
ning en granskning av Stockholms Stadsmission och särskilt 
dess direktor Staffan Hellgren. Granskningen väckte stark 
kritik mot direktorns lön och löneförmåner, vilket ledde till 
att Hellgren avgick i mars 2004. I en intervju i tidningen 
Chef berättar han ett år efteråt om erfarenheten.

Det var så många människor som köpte bilden [Uppdrag 
gransknings bild] oreflekterat. Det var otäckt. Genomslaget var 
så enormt, jag hade inget att sätta emot. Jag kände mig som en 
bannlyst. /---/ Jag föresökte hålla mig borta, jag ville inte svara 
i telefon. Det kvittade vad jag sa till journalisterna, det rullade 
bara vidare. /---/ Veckorna kring jul, då när uppmärksamheten 
var som störst, tog det till och med emot att gå ut till brevlådan. 
Jag fick hjärtklappning varje gång.73

Eva Franchell var Anna Lindhs vän. Det var också Franchell 
som var tillsammans med Anna Lindh när hon knivhöggs 
på NK i Stockholm den 10 september 2003. Vid rättegång-
en blev hon huvudvittne. Mordet och publiciteten föränd-
rade Franchells liv dramatiskt. Upplevelsen betydde dock 
inte att hon tog avstånd från journalistik. År 2008 arbetar 
hon som vikarierande ledarskribent på Aftonbladet. På DN 
Debatt skriver hon ett och ett halvt år efter mordet:

Jag var själv journalist i över 20 år, men hade ändå ingen aning 
om vilka krafter publiciteten lockar fram. /---/ Jag vågade inte 
prata med en enda reporter före rättegången. Men det ringde, 
jag fick flera hundra samtal om dagen! /---/ Och när jag kom 
hem från rättegången stod en sista reporter från SvD kvar i min 
trappuppgång. Hon respekterade inte mitt nej, trots att jag 
hade min dotter med mig. /---/ Under mitt år efter mordet för-

73 Chef, »Jag kände mig väldigt ensam«, nr 10, 2004.
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lorade jag all integritet. Jag blev allas tillgång och en del i 
andras lösnummersäljande dramaturgi. Journalisterna hade 
rätt till mig. Advokater rättade mig. Präster och läkare jag 
litade på bröt sina tystnadslöften. Jag var ju bara en statist i 
ett större drama.74

I april 2007 publicerade Svenska Dagbladet på Idag-sidan 
en serie intervjuer som de kallade Efter löpsedlarna. En av 
de intervjuade var Ireen von Wachenfeldt. Orsaken till att 
hon hamnade i stormens öga var att hon som ordförande i 
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige, blev känd i hela landet efter ett uttalande i tv-pro-
grammet Könskriget. Där hade hon sagt att män är djur. 
Tiden efter drevet beskriver hon som en lång bearbetning 
med ångest och skräck för att röra sig utanför det egna 
hemmet.

Jag vågade inte gå ut, jag var görrädd. Vi fick brev i brevlådan 
med urklippta, klistrade bokstäver, som i en deckare. Det stod 
att »vi vet var du är och du ska dö«. På telefonsvararen fanns 
meddelade »Vi ska knäppa dig«. Familjen for jätteilla. Min 
man fick prata med alla våra barn. /---/ Fick de [journalis-
terna] inte tag i mig så ringde de till barnen. Det var en hetsjakt 
som man nästan inte kan föreställa sig.75

Den mest kända pussen 2007 ägde rum den 23 oktober på 
krogen Judit och Bertil på Söder i Stockholm. Pussen utväx-
lades mellan Ulrica Schenström, då statssekreterare, och 
Anders Pihlblad, journalist på TV4. Det var dagen före 

74 Franchell, Eva, »Livsfarligt att bli exponerad som vittne i mass-
medierna«, Dagens Nyheter, 2005-02-15.

75 Svenska Dagbladet, »Jag vågade inte lämna lägenheten«, 2007-
04-18.
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moderaternas partistämma, som Pihlblad skulle bevaka. Då 
det stod klart att Schenström hade haft jour vid krogbesö-
ket och att hon hade ljugit för Reinfeldt, brast alla fördäm-
ningar. En vecka senare meddelade hon sin avgång. Ett 
halvår senare kommenterar Schenström historien i 
Resumé:

Mediedrevet fick mig att må sämre än jag någonsin gjort i hela 
mitt liv. Jag har behövt hämta andan, reflektera över vad som 
hände och det tar sin tid.76

Då och då väcks frågan om kvinnor i högre grad blir utsatta 
för drev än män. Och om det är så, vad det i så fall beror på. 
Spontant finner jag det onekligen lättare att komma på 
exempel på mediedrev mot kvinnor: Mona Sahlin, Tiina 
Rosenberg, Ireen von Wachenfeldt, Ulrica Schenström, 
Maria Borelius, Cecilia Stegö Chilò och Laila Freivalds 
(flera gånger). Och männen: Lars Danielsson, Jan O Karls-
son, Bosse Ringholm, Sigvard Marjasin, Lars-Eric Petersson 
och Per-Anders Örtendahl. 

Det finns givetvis fler, men ett intryck jag får är att den 
offentliga bearbetningen av mediedreven oftare har kom-
menterats av kvinnor än av män. Danielsson och Marjasin 
har gjort det liksom kvinnorna Sahlin, Rosenberg, von 
Wachenfeldt, Schenström (kort kommentar) och Borelius. 
Iakttagelsen är inte vetenskaplig, utan ett intryck jag har uti-
från egen mediekonsumtion. Men om det stämmer är det 
värt att spekulera kring. Ska män tåla tuffare tag än kvin-
nor? Är männens »förbrytelser« värre än kvinnornas? Är 
kvinnor bättre på att vara offentligt personliga med skuld 

76 Resumé, »Schenström: mitt omdöme svek«, 2008-04-29, 
http://www.resume.se/nyheter/2008/04/29/schenstrom/ 
(2008-06-25).
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och skamkänslor som kan väckas av dreven? Eller är den 
kollektiva skuldkänslan hos journalister större gentemot 
kvinnor än män?

En intressant parallell till mediedrev är hur kvinnor och 
män framställs i medierna generellt. Här gäller det att inte 
dra förhastade slutsatser om eventuella likheter, men jag 
vill ändå spekulera. I sin bok om mediala bilder, pornografi 
och kön skriver Anja Hirdman att det som är osynligt och 
synligt i medierna handlar om makt och auktoritet. För att 
normgivande manlig makt ska kunna behålla sin status så 
krävs att »vissa delar av jaget hålls undan offentlig synlighet 
och publika blickar«.77 

Till den kulturella föreställningen om kvinnan hör att 
hon är svag och lättare kan identifieras med offerrollen. För 
en man kan däremot motsatsen förväntas: att han ska stå 
upp som en kämpe alternativt medge att han är besegrad. 
En man som definieras eller beskriver sig själv som offer för-
lorar också, kulturellt sett, sin maskulinitet och potens. Möj-
ligen är vi något på spåret här och det skulle i så fall kunna 
betyda att män har svårare att få upprättelse och förlåtelse 
efter ett drev än vad kvinnor har. Kvinnor är ju offer per se 
vilket i så fall förstärker myten om deras underordnade 
plats i den offentliga hierarkin. 

I Spelregler för press, radio och tv anges ofta lösningen på 
moraliska dilemman vara att se till allmänintresset. Om 
publiceringen av namn och bild uppfattas som problema-
tisk, så ska allmänintresset vara avgörande för beslutet. Vissa 
använder en princip om socialt ansvar, som innebär att 
åstadkomma så liten skada som möjligt gentemot till exem-
pel misstänkta brottslingar eller brottsoffer. Andra utgår 

77 Hirdman, Anja, Den ensamma fallosen, Atlas, Stockholm 2008, 
s 12.
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från en konsekvensneutral princip och menar att publice-
ring alltid måste gå före censurering. Allmänintresset över-
väger då ofta för att publicera namn och bild.

Men vem är egentligen allmänheten? Och vem känner till 
dess intresse? Detta begrepp diskuteras med jämna mellan-
rum inom journalistkåren och då brukar ett argument dyka 
upp om vikten av att skilja mellan vad allmänheten bör veta 
– allmänintresset – och vad den vill veta – allmänhetens in-
tresse. De allra flesta är då överens om att en allmän nyfiken-
het, vad folk vill veta, inte är ett hållbart argument för att bort-
se från risken att skada enskilda med en namnpublicering.

En analys av begreppet allmänhet i de etiska reglerna 
visar att allmänheten framstår som mottagare i stället för 
aktiva medborgare, en kollektiv och homogen massa i stäl-
let för heterogena individer. Allmänhetens förtroende kan 
i de etiska reglerna inte tolkas som att det finns en allmän-
het eller en opinion som består av aktiva medborgare. All-
mänheten är i stället det kollektiv som mottar och sam-
tycker till journalisternas verksamhet, budskap och tolk-
ning.78 Detta är en bild av allmänheten som jag förmodar 
inte överensstämmer med den föreställning som journalis-
ter har av allmänheten i praktiken. Men likväl avspeglar reg-
lerna en syn som ur ett rättighetsperspektiv är problema-
tiskt och politiskt är långt ifrån samtida.

Det problematiska med allmänintresset ur ett rättighets-
perspektiv diskuteras av Christian Munthe, professor i prak-
tisk filosofi vid Göteborgs universitet. Han utgår från grund-
principen i den liberala rättighetstraditionen, som innebär 
att vi får göra vad vi vill så länge vi inte aktivt skadar en en-
skild person eller aktivt bidrar till att skada viktiga gemen-

78 För en mer detaljerad beskrivning av allmänheten, se Yngves-
son, Susanne Wigorts, a a 2006b, s 66–77.
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samma intressen. Översatt till allmänintresset så innebär 
det enligt denna tradition att:

[e]ndast då allmänintresset har en sådan dignitet att det verk-
ligen berör allas våra möjligheter att nyttja vår rätt att leva som 
vi vill kan detta motivera att någon enskilds rätt inskränks.79

En av Munthes iakttagelser är att en analys av de etiska reg-
lerna visar att allmänintresset kontra värnandet om den en-
skildes rätt i journalisternas kontext är spegelvänt i förhål-
lande till den ideologi som präglar yttrande- och tryckfrihe-
ten. Skada på en enskild kan enligt de etiska reglernas reto-
rik vara befogad när »antalet enskilda vilkas intressen kan 
främjas av att denna skada tillfogas den enskilde är tillräck-
ligt stort /---/ det räcker med ren nyfikenhet«. Munthe me-
nar att grundprincipen i de etiska reglerna är ett utilitaris-
tiskt eller nyttoetiskt tänkande. Det skiljer sig klart från en 
liberal rättighetstradition. Detta uppfattar Munthe som ett 
»allvarligt problem inte minst för medierna«.80 Jag håller 
med.

Det finns, när man tittar närmare, i de etiska reglerna för 
publicister och journalister en mängd motstridigheter. Be-
greppet allmänintresse är ett exempel. Det är inte oväsent-
ligt att de som arbetar med och beslutar över vilka etiska 
riktlinjer som ska gälla grundligt funderar över syftet med 
och betydelsen av etiken. Väsentligen handlar det om en-
skilda människors liv och framtid – över vilka journalister 
har en stor makt.

79 Munthe, Christian, »Vad är ett allmänintresse?«, Petersson, 
Olof (red), Medieetik under debatt, SNS, Stockholm 2006, s 240.

80 A a, s 245f.
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17. Överskattade etiska regler

De första initiativen till pressetiska regler togs för snart 
hundra år sedan. År 1916 bildades Pressens Opinions-
nämnd. Det går knappt att föreställa sig hur världen, tek-
niken och ideologin har förändrats sedan dess. Då hade 
svenska kvinnor ännu inte rösträtt, andra världskriget skulle 
dröja ännu ett par decennier och industrialiseringen var en 
tämligen ny företeelse. Kyrkan hade stor makt över männis-
kors livsåskådning. Värderingar som vi idag tar för givna var 
då kontroversiella, såsom att kvinnor ska vara jämställda 
med män. Inte förrän under 1960-talet fanns det både radio 
och tv i majoriteten av alla hem, som utöver morgon- och 
kvällspress tävlade om publikens och läsarnas uppmärksam-
het.81

Pressens Samarbetsnämnd, som idag har ansvar för de 
pressetiska reglernas utformning och saneringssystemets 
instanser, har ett kulturarv att förvalta. Även om reglerna 
har förändrats och kompletterats sedan tillkomsten så är 
grunden för dem i stort sett densamma. Det finns de som 
menar att koderna bör förändras radikalt och anpassas till 
de nya förutsättningar som journalister har att arbeta med 
idag. Jag argumenterar för en sådan uppfattning i min av-
handling. Ett av mina argument är att om det är en moralisk 
medvetenhet hos publicister och journalister som koderna 
syftar till, så bör de utformas mer principiellt och karaktärs-
inriktat än de nuvarande handlingsreglerande punkterna, 
som är motsägelsefulla om man granskar dem närmare.82

81 För en mer detaljerad beskrivning av pressetikens tillkomst se 
Yngvesson, Susanne Wigorts, a a 2006b, s 56–66.

82 Se Yngvesson, Susanne Wigorts, a a 2006b, kapitel fem.
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De flesta kraven på förändringar brukar ändå handla om 
att ytterligare skärpa detaljstyrningen i reglerna. Särskilt 
när det gäller namn- och bildpubliceringar. Andra betonar 
att självsaneringssystemet saknar befogenhet att klandra 
journalisters arbetsmetoder. Det är det som allmänhetens 
klagomål ofta kan handla om vid sidan av publiceringarna. 

Det finns en levande debatt om pressetik som inte tas till-
vara i Pressens Samarbetsnämnd. Det är en iakttagelse jag 
gör efter att ha deltagit i nämndens sammanträden sedan 
hösten 2006 på Publicistklubbens mandat. En orsak till det 
är att de allra flesta av Samarbetsnämndens ledamöter är 
nöjda med systemet och formuleringarna som de är. En 
annan förklaring kan vara att nämnden är oförmögen att 
genomföra förändringar på grund av samarbetssvårigheter. 
Diskussionerna inför den senaste översynen, som snarare 
kan kallas en kosmetisk förändring, förlamades av konflik-
ter mellan Tidningsutgivarna och Journalistförbundet. De 
reviderade reglerna trädde i kraft vid halvårsskiftet 2008. 
Stig Fredrikson, som var ordförande till och med maj 2008, 
kommenterade under arbetets gång klimatet i nämnden:

Behovet av en modernisering tilltar, men en ändring måste ske 
i samförstånd mellan parterna i nämnden. Jag kan bara vädja 
till dem [TU och SJF] att fråga sig vad de vill ha samarbets-
nämnden till. Alla måste ta sitt ansvar och vi måste sätta fart 
nu.83

Fredrikson skrev också att »[u]nder min tid som PK-ordfö-
rande är det låsningen mellan TU och SJF som har domine-

83 Journalisten, »Konflikt hindrar nytt pressetiskt system«, 2006-09-
05–11.
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rat mötena i Samarbetsnämnden«.84 Samma diskussion 
kommenterades av Journalistförbundets ordförande 
Agneta Lindblom Hulthén: 

Pressens Samarbetsnämnd borde vara den institution som le-
der den pressetiska/medieetiska debatten. Det gör den inte. 
/---/ Huvudorsakerna till detta är dels antagonismen mellan 
Tidningsutgivarna och Journalistförbundet /---/ dels Tidnings-
utgivarnas inställning som numera tycks vara att etiken är ut-
givarnas ensamansvar.85

Mitt intryck är att det finns en ökad förväntan hos enskilda 
journalister, forskare, politiker och allmänhet på en reform 
av hela systemet – inte bara reglerna. Men de som har ansvar 
för besluten och makt i branschen tycker att det fungerar 
tillräckligt bra. Publicistiska övertramp som väcker ilska och 
besvikelse betraktas som undantag och inte som struktu-
rella problem.

Det skäl som brukar anges som ett av de viktigaste för att 
ha ett självsanerande system är att självsanering förhindrar 
lagstiftande förändringar som syftar till att begränsa tryck-
friheten. Huvudskälet för självsaneringen är alltså inte de 
etiska principerna utan det frihetliga utrymmet för det 
tryckta och talade ordet. Etiken blir underordnad juridi-
ken. Självsaneringen förväxlas nästintill med ett rättssystem 
utan att ha vare sig den tydlighet eller den rättsskipning 
som ett juridiskt system har. Kvar blir en halvmesyr som var-
ken är juridiskt eller etiskt fullt utvecklat.

84 Fredrikson, Stig, »Publicistklubbens roll«, Petersson, Olof 
(red), Medieetik under debatt, SNS, Stockholm 2006, s 117.

85 Lindblom Hulthén, Agneta, »Självsanering«, Petersson, Olof 
(red), Medieetik under debatt, SNS, Stockholm 2006, s 132f.
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Självsaneringssystemet är en domstolsliknande organisa-
tion. Detta synsätt delas också av Hans-Gunnar Axberger:

Den reglerade pressetiken har lämnat den fria diskursen, for-
mulerat en kod och överlämnat dess tillämpning till särskilt 
utsedda organ. Det är framför allt ett svenskt fenomen, även 
om det finns liknande motsvarigheter på en del andra håll, 
dock ingenstans med så långtgående rättsliknande befogen-
heter.86

Det är en domstolsliknande organisation utan juridiskt 
mandat och utan betydande sanktionsmöjligheter. Förvisso 
rekommenderas Opinionsnämnden enligt stadgarna att 
bestå av en ordförande och en vice ordförande som är juris-
ter med erfarenhet som ordinarie domare. Men till skillnad 
från en domstol så är självsaneringssystemet i högre grad 
beroende av personerna i nämnden, vars minoritet repre-
senterar yrkeskåren. Detta har av bland andra Nils Funcke 
beskrivits som ett problem:

Allmänhetens inträde i PON tvingades fram i något som inte 
kan beskrivas som annat än en regelrätt eftergift för politikerna 
och riksdagens konstitutionsutskott. Pressens organisationer 
gjorde en pudel under galgen. Därmed ändrade systemet 
karaktär och i dag har allmänintresset, i form av bland annat 
höga jurister, majoritet i PON genom ordförandens utslags-
röst.87

86 Axberger, Hans-Gunnar, »Tredje statsmaktens framtid«, 
Petersson, Olof (red), Medieetik under debatt, SNS, Stockholm 
2006, s 190f.

87 Funcke, Nils, »Bort med staten från yrkesetiken«, Journalisten, 
2006-09-12–18.
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Ett av de problem jag vill diskutera här är att nuvarande 
modell riskerar att förväxla moral med juridik. Dessa bör 
hållas isär. Regler som efterliknar juridiska lagar guidar 
skenbart vägen mot det rätta beteendet, men förbigår den 
mångfald av moraliska dimensioner som ryms i journalister-
nas praxis och yrkesroll. Jag vill lyfta fram fyra argument 
som visar på sammanblandningen mellan juridik och 
moral.

Det första argumentet är att både de juridiska instan-
serna och självsaneringssystemet strävar efter rättsskipning, 
men saneringssystemet saknar juridisk befogenhet. Det 
finns inom juridiken ett sanktionerat system för formell 
rättsskipning. Men i självsaneringssystemet ges inte rätt att 
överklaga beslut. Den ansvariga utgivare som anklagas ges 
tillfälle att till PO och PON yttra sig, men det går inte att 
överklaga ett av PON fattat beslut.

Det andra argumentet är att moral inte alls behöver vara 
kodifierad, såsom ett juridikliknande system. Förhållandet 
mellan rättsliga och etiska normer kan exempelvis visa sig 
genom att handlingar kan vara etiskt tillåtna men rättsligt 
förbjudna. Andra kan vara etiskt förbjudna men rättsligt 
påbjudna. Det finns förvisso ingen skarp gräns mellan juri-
dik och etik men de fyller olika funktioner.

Det tredje argumentet är att riktlinjerna inom juridiken 
är både tydligare och mer oberoende än inom självsane-
ringssystemet. Som medborgare vet vi att vissa handlingar 
kan leda till olika former av straff och att somliga hand-
lingar straffas hårdare än andra. Saneringssystemet har två 
sanktionsmöjligheter: att tvinga tidningen att publicera 
motiveringen till fällningen samt att ålägga tidningen att 
betala en expeditionsavgift som för stora tidningar kan 
betraktas som nålpengar.
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Det fjärde argumentet är nog den viktigaste invändning-
en i just denna diskussion, nämligen förändringströgheten. 
Medan juridiska regler kan ändras från ett år till ett annat 
så kräver förändringar av moraliska övertygelser längre tid. 
Det beror på moralens egenskaper och funktioner. Moral 
berör en individs handlande djupare och mer personligt än 
rättsliga normer.88

Urvalet av de kategorier som representeras i PON visar 
att den juridiska och erfarenhetsbaserade kompetensen är 
väsentlig. Däremot ställs det inga krav på särskild kompe-
tens i etik för att bedöma etiska problemställningar. Det 
framstår som om tanken är att etiken kommer på köpet via 
juridik och erfarenhet. Det anser jag är fel tänkt. 

Vad en etisk kompetens kan tillföra juridiken och erfa-
renheten är bland annat ett metodiskt kritiskt förhållnings-
sätt till olika etiska perspektiv. Inte minst är det en rättvise- 
och förtroendefråga. Det är angeläget att en nämnd som 
bedömer etiska frågor också ger etiskt genomreflekterade 
skäl för de värderingar som ligger till grund för besluten. 
Idag stannar argumentationen för vissa fällningar eller fri-
anden där den etiska motiveringen borde ta vid.

Fackförbundets och redaktioners prioritering mellan 
etiken och juridiken illustrerades exempelvis i debatten 
efter Expressens publicering den 15 december 2005. Då 
hade tidningen löpsedeln och förstasidan »EXTRA« med 
texten »PERSBRANDT AKUT ALKOHOLFÖRGIFTAD – 
intagen på klinik«. Uppgiften var osann och chefredaktö-
ren Otto Sjöberg dömdes för förtal till böter vid Stockholms 
tingsrätt. När nyheten först publicerades så kritiserades den 

88 En utförlig argumentation av sammanblandningen mellan 
juridik och moral finns Yngvesson, Susanne Wigorts, a a 2006b, 
s 182ff.
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från många redaktioner. Men när justitiekanslern Göran 
Lambertz väckte åtal slöt kollegerna sig samman och kriti-
ken mot Expressen tystnade i stort sett. Då riktade många i 
stället in sig på JK och menade exempelvis från Journalist-
förbundets sida att JK ska hålla tassarna borta. Fokus flytta-
des från den etiska diskussionen till försvaret av den publi-
cistiska friheten. Ett undantag var PeO Wärring, som är ut-
givare i Tidningsutgivarnas Tryck- och yttrandefrihetskom-
mitté. Han argumenterade för att JK:s åtal i stället kan 
öppna vägen för andra förtalsmål, vilket är ganska ovanligt 
i Sverige. Syftet med fler rättegångar som komplement till 
publicisternas eget pressetiska system är att slippa begräns-
ningar i tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen. »I kombina-
tion med ett bättre utnyttjande av JK:s möjlighet att driva 
förtalsmål kan detta lösa de flesta av de problem kring 
pressetiken vi i dag diskuterar.«89

I de flesta fall av etiska diskussioner så tror vi oss vara 
överens om vissa grundläggande principer, såsom att tala 
sanning eller att inte skada människor. I fallet med Pers-
brandt var alla överens om att publiceringen var fel. Även 
Otto Sjöberg sa det och gick tidigt ut med en offentlig 
ursäkt. Men det är inte alltid som handlingar är så lätta att 
bedöma ur ett etiskt perspektiv som i det fallet. Tänk om 
det hade varit sant att Persbrandt verkligen hade varit inta-
gen på klinik för alkoholförgiftning. Hade det då vara etiskt 
befogat att publicera nyheten? Jag anser inte det, men san-
nolikt hade slutsatserna om den frågan inte varit lika enty-
dig. Och de etiska reglerna hade inte gett någon vidare väg-
ledning.

89 Wärring, PeO, »Rör inte folkets tryckfrihet«, Svenska Dagbladet, 
2006-01-14, http://www.svd.se:80/opinion/brannpunkt/
artikel_265101.svd (2008-08-31).
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När journalisternas fackliga företrädare, flertalet av 
deras arbetsgivare och ansvariga utgivare är så påfallande 
överens om att allt fungerar så bra som det kan i etiskt hän-
seende, då finns det anledning att bli misstänksam. Vad 
betyder det när Bonniers styrelseordförande Carl-Johan 
Bonnier, på den Bonnierägda och mest inflytelserika 
debattsidan i Sverige, Dagens Nyheters, skriver:

I Sverige råder i dag en bra balans kring det publicistiska och 
pressetiska regelsystemet. Och som PO Olle Stenholm konsta-
terat fungerar vårt nuvarande regelsystem väl. Det pressetiska 
regelsystemet gör att vi i Sverige har bättre förutsättningar än i 
de flesta andra länder för att kunna föra en fri och öppen 
debatt och granskning under ansvar.90

Ett reglemente för professionsetik kan fungera som ett stöd 
och som konstruktiva principer. Men det kan också få mot-
satt effekt. Det kan vara ett tecken på ett, utifrån ett makt-
perspektiv, systemvänligt synsätt: om lagstiftare låter bli att 
fingra på tryckfriheten så lovar vi att censurera oss själva. En 
sådan tolkning kan i så fall innebära att journalister har ett 
vekt saneringssystem som inte rör de moraliska grundfrå-
gorna, åtminstone inte i tillräckligt hög grad.

I journalisternas och publicisternas saneringssystem har 
etik kommit att förknippas med handlingar som man inte 
bör göra. Men normer och moral kring verksamheten bör i 
stället utgå från det motsatta: vad journalister och publicis-
ter bör göra. Vad som bör publiceras, granskas eller hållas 
för heligt. Uppgiften är att publicera – men utifrån den ut-
gångspunkten kunna motivera varför man ibland avstår 
från att publicera. När facket, arbetsgivarna och ansvariga 

90 Bonnier, Carl-Johan, »Tv, radio och internet bör följa pressens 
etiska regler«, Dagens Nyheter, 2006-04-20.
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utgivare är nöjda med etiken så kan det betyda att journalis-
tiken är ofarlig. När de som arbetar med granskning och 
det fria ordet menar sig ha en av de allra bästa journalistkå-
rerna i världen, kanske det innebär en liten vilja till föränd-
ring. 

I en internationell studie som gjordes 2005 av Transpa-
rency International jämfördes 66 länder i fråga om medier 
och korruption. Vad forskargruppen mätte var mediernas 
ömtålighet för påtryckningar. Sverige kunde här inte be-
römma sig av placeringen. Den svenska pressen fick en trea 
av fem möjliga poäng och hamnade på samma nivå som 
Turkiet, Indonesien och Sydkorea. Påtryckningarna hand-
lar exempelvis om möjligheten att köpa nyhetsplats. Men 
det som drar ner betyget för Sverige – i jämförelse med Fin-
land, Danmark och Norge som får högre betyg – är brister 
i pressens etiska regelsystem. Vad man efterlyser som krite-
rier är då 

en omfattande, detaljerad och konkret uppförandekod som 
accepteras av journalisternas egen yrkesorganisation och som 
förenas med effektiva metoder för att säkra att reglerna efter-
levs.91 

De fyra forskare vid SNS Demokratiråd som uppmärksam-
made denna studie – Olof Petersson, Monika Djerf-Pierre, 
Jesper Strömbäck och Lennart Weibull – argumenterade 
för att det pressetiska systemet borde utveckla »en modell 
som bygger på att medier kan värna sin integritet«. Kritiken 
de riktade mot dagens system är att 

91 Petersson, Olof m fl, »Underbetyg åt Sverige i studie om press-
etik«, Dagens Nyheter, 2005-09-26.
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svenska medier styrs av ett lappverk av lagar och regler som 
byggts på efter hand. Regelverket har blivit föråldrat och fung-
erar inte tillfredsställande.92

Att det behövs en förändring av det pressetiska systemet är 
det många som menar. Men det är få som ger praktiska för-
slag på hur det borde se ut i stället. Torbjörn von Krogh, 
Hans-Gunnar Axberger, Jan Guillou, Hans Månson, Nils 
Funcke och jag själv är några av dem som har engagerat sig 
med konkreta förändringsförslag. Olle Stenholm gjorde 
det också under sin tid som PO. Några av dessa vill se att fler 
publiceringar prövas av domstol och andra önskar sig mer 
detaljerade etiska regler. 

Min egen hållning – som jag mer detaljerat än här har 
redogjort för i min avhandling – är att de pressetiska reg-
lerna borde utarbetas med en större etisk medvetenhet. 
Några principer kan vara gemensamma för hela branschen, 
såsom Stenholms förslag om tre punkter: »Sök sanningen! 
Var rättvis! Visa medkänsla!« Därutöver är det möjligt att det 
är mer konstruktivt att utarbeta olika principer för olika sor-
ters journalistik, som dessutom borde ses över vartannat år. 
Etik är inte principer huggna i sten utan bör hållas levande 
i förhållande till de visioner och utmaningar som behöver 
bearbetas. Med dagens tekniska möjligheter kan detta dess-
utom göras i nära samtal med allmänheten genom webb-
portaler, som von Krogh har föreslagit efter exempel i 
Norge.93

92 A a.
93 von Krogh, Torbjörn, »Tystnad råder i samarbetsnämnden. Ta 

en lektion i Norge!«, Medievärlden, maj 2007.
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Jag tror inte att ett mer detaljerat pressetiskt system löser 
de brister som kritikerna finner hos dagens regler. Man ska 
inte överskatta effekterna av de etiska reglerna i sig, åtmins-
tone inte om syftet är att uppnå större medvetenhet på ett 
moraliskt plan. Den etiska medvetenheten består mer av de 
löpande diskussionerna om etikens och moralens frågor 
och det är i dessa pågående samtal som det bör finnas håll-
bara riktlinjer att reflektera kring i det dagliga praktiska 
arbetet. Dessa samtal bör svara på frågor som: 

• Vad är god journalistik? 
• Vad är sanning inom journalistik? 
• Vilka principer är vägledande i moraliska dilemman? 
• Vilka egenskaper bör publicister och journalister värna 

om?
• Vilka strukturer hjälper eller hindrar journalistiken från 

att fungera enligt dess syfte?

Pressetik handlar i mina ögon inte framför allt om att sätta 
dit dem som gör »fel«. Vem som gör rätt eller fel är i de allra 
flesta fall en bedömningsfråga som också kan visa sig vara 
konjunkturkänslig. Självsaneringssystemet är en gråzon för 
etiska bedömningar. Huruvida anmälningar frias eller fälls 
styrs av vem som är PO och vilka som sitter i nämnden. 

När juristen Thorsten Cars var PO höll han sig till den 
etiska regelsamlingen lika tätt som en konservativ teolog till 
bibeln. Reglerna blev en lagbok för bedömningar av etiska 
dilemman. Detta väckte sådant motstånd bland publicister 
att Cars avgick. Därefter har det varit erfarna reportrar som 
har haft förtroendet att vara Allmänhetens Pressombuds-
man. Tiden med publicisterna Per-Arne Jigenius och Olle 
Stenholm präglades mer av etiska resonemang än av para-
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grafjakt. Sannolikt har den utvecklingen även förändrat 
Opinionsnämndens sätt att arbeta.

Saneringssystemet är huvudsakligen finansierat av Tid-
ningsutgivarna, vilket betyder att de som PO är satt att be-
döma också är de som betalar lönen. Här finns det ut-
rymme att uppfatta PO som lakej, någon med integritet 
eller någon mittemellan. Det sägs att man inte ska bita den 
hand som föder en, men man ska heller inte lägga sig i det 
man inte har med att göra. Det fick Yrsa Stenius lära sig 
några veckor efter att hon hade tillträtt som PO. Aftonbla-
det hann knappt stänga Sveriges då mest populära blogg, 
Alex Schulmans, förrän Stenius kommenterade händelsen: 
»Det är en glad nyhet«. I Svenska Dagbladet sa hon: »vi 
inom pressorganisationerna måste diskutera om det finns 
några möjligheter att hyfsa ofoget«. Många var de ledarskri-
benter, kolumnister och bloggare som då gick i taket. Peter 
Wolodarski menade att Stenius i grunden är censurivrare.94 
Maria Schottenius tyckte att det var ett dåligt uttalande av 
den nya PO.95 Martin Jönsson ansåg att Stenius borde ta sitt 
uppdrag på allvar: »Allmänheten måste lita på att en PO 
inte springer tidningsbranschens ärende, bara för att det är 
tidningsbranschen som finansierar tjänsten«.96 Jag vet inte 
hur Stenius reagerade på kritiken. Men efter de salvorna 
har det varit väldigt tyst från kansliet i Pressens Hus.

94 Wolodarski, Peter, »Yrsa Stenius trampar över«, Dagens Nyheter, 
2007-10-03.

95 Schottenius, Maria, »Vi ses i rätten. Yttrandefrihet så länge den 
är gratis«, Dagens Nyheter, 2007-10-05.

96 Jönsson, Martin, »Om PO hatar bloggar lär hon få problem«, 
Svenska Dagbladet, 2007-10-04, http://www.svd.se/dynamiskt/
blogg/did_12676000.asp?id=4994.
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18. Sanering förväxlad med ansvar

Att sanera en journalistisk verksamhet kan förväxlas med att 
bedriva självcensur eller ett förmynderi av medborgarna. 
Jag har i tidigare kapitel skrivit om att det största hotet kan-
ske inte är det som publiceras utan det som undanhålls från 
publicering – det vi aldrig får veta, »undertrampen«. De bil-
der vi inte får se därför att de bedöms som för känsliga för 
oss – eller för dem som finns på bilden. Att sanera en verk-
samhet som grundas på tryck- och yttrandefrihet kan inne-
bära att avväpna journalistiken från kärnverksamheten: att 
publicera.

Vi måste ständigt vara medvetna om att all journalistisk 
verksamhet behöver bedömas etiskt, inte bara den som av-
slöjas som lögnaktig eller bedöms som cynisk. Författaren 
J G Ballard skriver i en kommentar i sin experimentbok 
Skändlighetsutställningen om massmediernas dolda logik och 
risker med »seriös« journalistik.

»Ansvarig« tv är betydligt farligare än den mest idiotiska under-
hållning. Det värsta amerikansk tv kan göra är att trivialisera 
det redan triviala, medan brittisk tv medvetet trivialiserar verk-
ligheten.97

Farligheten, som jag tolkar Ballard, är risken för att vi, all-
mänheten, låter oss luras av det seriösa uttrycket. Det som 
sägs på ett övertygande och allvarsamt sätt kan framstå som 
mer sant än det som fjantas fram. Ett lysande exempel på 
den seriösa retorikens makt illustreras i filmen Wag the Dog 
med Robert de Niro som »spin doctor«.

97 Ballard, J G, a a, s 180.
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Den första uppgiften för ett saneringssystem bör vara 
att arbeta förebyggande med etiska utmaningar – inte att 
stämpla förbrytare. Ett förebyggande arbete ska vara erfa-
renhetsbaserat, förnuftigt och empatiskt. 

Egentligen borde Pressens Samarbetsnämnd och de in-
stanser som hanterar uppgiften att sanera branschen fun-
dera över ändamålet med det som kallas sanering. Ordet 
sanering kräver en stunds reflektion. Enligt ordlistorna be-
tyder det göra sund, röja upp i, modernisera. Branschens 
system har alltså som ändamål att förändra den bestående 
ordningen som får antas vara osund, oredig och omodern, 
till skillnad från den upplysning som kommer från sakkun-
niga i nämnderna. Saneringssystemet markerar en hierar-
kisk ordning för etiska ställningstaganden. Insikten om det 
som är rätt och riktigt finns underförstått i nämnderna och 
inte hos yrkesutövande publicister och journalister. Detta 
är kanske att dra resonemanget lite långt, men ordet sane-
ring säger någonting om inställningen till ändamål och 
uppgift.

Konstruktionen av saneringssystemet är en rockad – en 
tillfällig men inte tillräcklig räddning från schack matt – 
mellan två statsmakter: journalister och lagstiftare. Det 
finns en lång historik bakom framväxten av systemet, som 
har präglats av en ständigt pågående dialog och konflikt 
mellan publicister och lagstiftare.98 Journalistikens utveck-
ling mot en allt större professionalisering har ökat medve-
tenheten om ansvarstagandet. Ibland sägs det att journalis-
tiken bara blir värre och värre. Men det räcker med att titta 

98 En historisk återblick finns att läsa bland annat i Yngvesson, 
Susanne Wigorts, a a 2006b, kapitel två, samt i Petersson, Birgit, 
Från journalist till murvel. Journalistyrkets professionalisering från 
1900 till 1960-talet, Nordicom, Göteborg 2006.
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några decennier bakåt i tiden för att konstatera att en ut-
veckling mot en större hänsynsfullhet har ägt rum, gene-
rellt sett. Eller lurar vi oss att tro att vår tid alltid är bättre än 
föregående?

Journalisten Paul Frigyes har sammanställt löpsedlar uti-
från olika teman såsom kvinnor, kändisar och sensationer. 
Det man ser i Frigyes sammanställning är att löpen avspeg-
lar sin tids moraliska skevheter. Det som idag uppfattas som 
moraliska övertramp kanske nästa generation kommer att 
fnissa åt. Men det mest påtagliga tycker jag är att Frigyes ge-
nomgång visar att det inte har skett så mycket nytt under 
löpsedelssolen. Det är i stort sett samma teman som har be-
handlats i decennier: hälsa, sex, väder och skandaler.

Vad jag vet har ingen etisk värdering av publicerade ar-
tiklar eller inslag i etermedierna gjorts över tid. Britt Börjes-
son har i en rapport statistiskt mätt hur antalet fällningar 
har ökat och minskat under perioden 1996–2003, men sta-
tistiken säger föga om den moraliska frågan för journalisti-
ken. Vi leker därför med tanken att upplevelsen av medier-
nas övertramp hos allmänhet och lagstiftare har varit mer 
eller mindre konstant under 1900-talet och framåt. Då kan 
det betyda att saneringssystemet, sedan pressombudsman-
nens tillträde strax före 1970, inte har haft någon påvisbar 
betydelse för den etiska medvetenheten hos journalister. 
Det skulle kunna förhålla sig så att saneringssystemet med 
dess regler visar att det finns ett illusoriskt moraliskt tak. 
Det innebär underförstått att allt som journalister eller 
publicister gör är okej så länge det inte bryter mot reglerna 
eller opinionen i nämnden. Alltså ett moraliskt system som 
medför att allt som inte är fel är rätt. Ett sådant synsätt är en 
ytlig moralisk hållning. Erfarenheter av moraliska dilem-
man visar att det som är fel i en situation kan vara rätt i en 
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annan – och det som är rätt ur en redaktions eller journa-
lists perspektiv kan vara fel ur en annans.

Tänk om det inte fanns några regler alls utan endast rikt-
linjer. Olle Stenholm har, som jag redogjort för i tidigare 
kapitel, sammanfattat journalistikens etiska essens i tre prin-
ciper: var rättvis; tala sanning och visa hänsyn. Jag delar helt 
Stenholms uppfattning om journalistikens etiska grund. 
Vad mer behöver egentligen sägas? 

Flera av de skrivningar som finns i Spelregler för press, radio 
och tv är elementära och i något fall till och med banala 
handlingsprinciper. Ett exempel är punkt tre i publicitets-
reglerna: »Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i 
texten«. Det är ungefär som att säga till en vegetarian att 
hon inte ska äta kött. Eller till en läkare att hon inte får fel-
medicinera sina patienter. Den publicist som inte begriper 
att journalistikens grund bygger på sanning, hon sysslar 
inte med journalistik. Det finns vissa kriterier i verksamhe-
ten som måste uppfyllas för att det över huvud taget ska 
kunna kännas igen som journalistik. Dit hör sanning – 
framför allt sanning. Det är förvånande, tycker jag, att 
publicister accepterar sådana banala påpekanden om sin 
yrkesverksamhet som det jag citerade.

Om antagandet stämmer, att saneringssystemet inte kan 
påvisas ha bidragit till en högre etisk medvetenhet, då är det 
relevant att fråga vilken funktion det har i sin nuvarande 
form. Det argument som vanligen framförs är att det är till 
för att skydda medierna från en skärpt lagstiftning i tryck-
frihetsfrågor. Lagstiftaren har överlämnat det ansvaret till 
branschen att hantera – och där ingår att värna om allmän-
hetens förtroende för mediernas frihet och uppgift att gran-
ska och informera. Saneringssystemets funktion skulle då 
vara att ha något att sätta i händerna på lagstiftaren: se här, 
vi är visst etiska, vi har regler att följa och ett system som över-
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vakar att de efterlevs. »Brottet« med publicistiska övertramp 
handlar i så fall inte enbart om den enskilda person som 
drabbas, utan även om att sådana publiceringar ökar hotet 
om en skärpt lagstiftning – ett etiskt regelverk till egen nytta.

Under tiden som arbetet med denna bok avslutas pågår 
tingsrättens förhandlingar om Anders Eklund. Mannen 
som nu har erkänt att han har våldtagit och mördat Pernilla 
Hellgren, som blev 31 år, och Engla Juncosa Höglund, som 
blev tio år. Alltsedan Engla försvann har journalister konti-
nuerligt rapporterat om fallet. Det är rimligt att anta att 
publiceringarna hjälpte polisen att spåra Eklund. När 
Engla hade hittats tolkade journalisterna brottet som att 
hela Sveriges befolkning varit med om en traumatisk upp-
levelse. Ledningen för SVT beslutade bland annat därför 
att direktsända begravningen av Engla, efter önskemål från 
föräldrarna. Beslutet diskuterades och ifrågasattes livligt 
bland journalister. 

Nu, i slutet av juli, har Englas familj fått nog. De tycker 
att de vill ha sitt sorgearbete i fred. De har vänt sig till medi-
erna och vädjat om att dessa inte ska publicera alla detaljer 
kring mordet. Jag antar att argumenten framöver kommer 
att indelas i olika positioner. Några publicister kommer att 
säga att detta angår hela Sveriges befolkning och att famil-
jen har från början valt att vara offentlig – allmänheten be-
höver få veta. Andra kommer att säga att familjen bör visas 
hänsyn och i stället rikta all uppmärksamhet mot Eklund. 
Kolumnister kommer att psykologisera, värdera, tolka och 
varna. Experter kommer att upplysa oss. Snart är denna his-
toria över för journalisternas del. Andra berättelser väntar: 
nya brott, skändligheter och häpnadsväckande händelser. 
För de inblandade kvarstår bara att leva resten av sina liv 
efter denna tragik. 

Finns det utrymme för den moraliska reflektionen?
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