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The journalistic practice is permeated by ethical issues. Central concerns in this dissertation
are to question the validity of different forms of professional ethics, and to discuss how to
deal with moral issues internal to journalism, such as how to understand truth, consideration
or justice. In this regard the analysis contains arguments for ethics and morals in relation to a
theoretical understanding of value. The dissertation concludes with an outline for a holistic
position, which is based on assent to realism and a hermeneutic interpretation of morals. The
conclusion also contains a normative position concerning professional ethics for journalists.
The dissertation has a five-fold purpose. The first is to analyze the official framework for

professional ethics amongst journalists. This is accomplished by a discussion of two mass
media theories, namely the theory of consequential neutrality and the theory of social
responsibility, and also by an analysis of the official Code of Ethics for the Press, Radio and
Television . This model for professional ethics is called a Model for Regulative Ethics. A
second purpose is to investigate the journalists’ apprehensions and their professional morals in
relation to their practice through an empirical qualitative investigation amongst ten news
journalists. The third purpose is to develop my own criteria for a valid professional ethics.
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Förord 

Eternity is a long time, especially towards the end. 
Woody Allen 

Att skriva en avhandling är tidskrävande. I början tycks tiden framåt vara 
oändlig och mot slutkapitlet är tiden som har gått lika hisnande lång. Ändå 
tycks tiden som pågår aldrig räcka till. Det är en märklig ekvation. Åt  
denna avhandling är det många fler än jag som har ägnat timmar och  
tankemöda åt frågor som rör allt från litteraturreferenser och prepositioner 
till metoder och moraliska värden. Mest oumbärlig i detta arbete har min 
handledare professor Carl-Henric Grenholm varit. Med mycket möda och 
stort besvär har han med varsam noggrannhet lotsat mig fram till avhand-
lingens slut. Han har guidat mig i etikens labyrinter med analytisk skärpa. 
Inte genom att peka med hela handen utan genom att ständigt fråga vilka 
stigar jag ska välja – och varför. 

Docent Mikael Lindfelt vid Åbo akademi är begåvad med en förmåga att 
ge konstruktiv kritik, vilket han visade prov på i ett första utkast till  
avhandlingen som helhet. Många samband gjordes tydligare och behoven 
av förbättring klarare. Andra som har bidragit med värdefulla synpunkter är 
professor Göran Lantz som framför allt de sista månaderna följde mitt  
arbete och som inspirerande mig med värdefulla uppslag. Vid seminariet i 
etik har under årens lopp flera kolleger granskat mina kapitel och gett mig 
fina synpunkter. Det har varit Göran Möller, Gunilla Silfverberg, Ulla  
Olsson, Malin Löfstedt, Elena Namli och Normunds Kamergrauzis. Semi-
nariet har även i sin helhet gett mig inspiration och synpunkter. 

Men i en avhandling om journalisters etik krävs inte enbart etikers  
kunskaper utan också den kunskap som erövrats genom yrkeserfarenhet och 
reflektion. Rolf Alsing har med entusiasm och kloka synpunkter följt större 
delen av projektet. Han har bistått med tjänster och omtanke även när  
nöden har varit som störst. Med värme har han lyft dystra stunder till glädje 
och gett mig tillit. Augustin Erba slukade hela manuset i dess slutskede 
med en imponerande hastighet och gav flera värdefulla och viktiga bidrag. 
Olle Stenholm delade med sig av kunskap och tips i avhandlingens början. 
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Göran Lambertz ägnade dyrbara timmar om natten åt kapitel två. Den  
engelska texten hade jag inte vågat släppa ifrån mig utan den oskattbara 
granskningen som gjordes av Jan Eliasson, på planet till New York och 
ordförandeskapet i FN dagen efter han hade utsetts till utrikesminister, och 
Maud Marion Laird Eriksen, som mellan amningar av nyfödda Lovisa  
ägnade min engelska sammanfattning en noggrann genomgång. Tio report-
rar har delat med sig av sina erfarenheter och gett mig förtroende att tolka 
deras berättelser. Utan dem hade avhandlingen sett annorlunda ut. 

En rik uppskattning känner jag också mot dem som ekonomiskt har  
finansierat projektet. I avhandlingens början hade jag stöd från Bengt  
Wadensjö som uppmuntrade mig att börja forska och utan knussel gav mig 
tjänstledigt när jag behövde. Centrum för Samtidsanalys, som vi driver, har 
varit en inspirationskälla som har gett mig ett och annat uppslag. Från  
Aastraden Trust tilldelades jag ett stipendium vilket gjorde det ekonomiskt 
möjligt att vara tjänstledig för forskning. Senare halvan av avhandlingen 
finansierades av Svenska Kyrkan. Jag är tacksam för det förtroende som 
finansiärerna har visat projektet. 

Svårast av allt är det att beskriva vad Ulf betyder i allt detta. Ulf har med 
omätlig omsorg och tålamod på hemmaplan gett mig fotfäste – för att inte 
nämna hans excellenta begåvning för korrekturläsning. Inte bara har han 
sett till att det finns mjölk i kylen. Han har också varit ett stöd genom hela 
arbetet och framför allt under de sista veckorna av hårt arbete. 

Från mig till er alla vill jag rikta ett varmt och djupt tack! 

Stockholm den 3 april 2006 

Susanne Wigorts Yngvesson 
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Inledning 

”Journalister är ett pack, särskilt kvällstidningsjournalister”, kan det låta i 
allmänna klagosånger vid middagsborden. Många uttrycker åsikter om 
journalister och journalistik, ibland hård och oförsonlig, ibland i lovpris-
ningar av mod och förtroende. Journalister kan betraktas som parasiter på 
samhällskroppen, som drevhundar eller som hänsynslösa karriärister som 
kräver utrymme med bild-bylines i helformat. Men journalister hyllas också 
som hjältar, som vår tids korsfarare gentemot maktsystemens monster. Eller 
som de som ger oss berättelser om livets gränser, när tillvaron rämnar och 
en tsunami eller andra groteska olyckor sveper bort dem som står oss nära. 

Jag fick idén till den här avhandlingen när jag som nyutbildad journalist 
hamnade på ett kort vikariat på Smålandspostens lokalredaktion i Älmhult. 
Där täckte vår lilla redaktion nyheter om daghem, Gotthards industrier, 
IKEA, kommunfullmäktige, arbetsplatser, intervjuer med älmhultsborna 
och mycket annat. Ofta skrev var och en av oss tre eller fyra artiklar per 
dag. Det var ett krävande jobb, åtminstone om man hade ambitionen att 
skriva någorlunda granskande artiklar och inte bara köpa rakt av vad folk 
sa. För att hinna med att ”fylla sidan”, som vi skämtsamt kallade det, var 
det nödvändigt att få tempo i skrivandet och effektivitet i intervjuandet. 
Många intervjuer varade bara ett par minuter för att bekräfta eller demen-
tera någon annans uttalande. Snart upptäckte jag att jag utvecklat en cynism 
i förhållande till de makthavare och sammanhang jag skulle granska. Det 
var som att ställa in tänkandet och seendet på en våglängd av misstänk-
samhet. Oegentligheter kunde ju förekomma överallt och dem ville jag 
gärna avslöja och upptäcka. När jag gjorde det fylldes jag av en skön känsla 
av inflytande och – makt. Jag kände det nödvändigt att, för min egen  
nyfikenhets skull, börja granska mina motiv till att vilja vara journalist. 

Jag hamnade i Karlstad där jag fick en tjänst som teolog hos biskopen. 
En av mina uppgifter blev att arbeta med opinion och samhällsfrågor. Efter 
tre månader i tjänst blåste det upp ett förskräckligt oväder som varade i ett 
år. En av stiftets kyrkoherdar hade häktats misstänkt för sexuellt utnyttjan-
de av underårig. Värmlandsmedierna och riksmedierna gick i spinn. Bisko-
pen kommenterade sparsamt. Åklagaren drev en egen kampanj, i medhåll 
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av pressen, vid sidan om åtalet mot kyrkoherden som gick ut på att bisko-
pen hade känt till det sexuella utnyttjandet utan att ingripa. Biskopen förne-
kade, men åklagaren fortsatte att elda på, utan att några kontakter togs  
mellan dem.1 Detta gav mig nya erfarenheter, en insyn från motsatt håll i 
journalisternas arbetssätt. En av mina lärdomar blev att det är svårt, näst-
intill omöjligt, att ändra en bild av ett skeende som redan har etablerats. 
Historien hade ingredienser som verkade oemotståndliga för en kryddstark 
journalistik: präst, ung kvinna, biskop, sex, anklagelser om övergrepp och 
lögner. Det fanns en given förväntan om vem som var över- och under-
ordnad i denna berättelse. Jag var frustrerad över den endimensionella bild 
som vi från vårt håll, gång på gång, upplevde som en kompakt vägg att 
dunka huvudet i. Möjligen var journalisterna själva inte medvetna om hur 
onyanserad rapporteringen blev, men den bidrog till att förstärka utsatt-
heten hos de människor som rapporteringen gällde. 

I avhandlingen kommer jag att visa att två av de starkaste idealen som 
nyhetsreportrar värnar om är sanning och hänsyn. Men det är också kring 
dessa ideal som kritiken mot verksamheten främst riktas. Vad är det egent-
ligen som händer i mellanrummet – i skeendet mellan ideal och verksam-
het? Det blev min ingångsfråga när jag som teolog och journalist började 
arbetet med denna avhandling. Ur den frågan har en rymd av moraliska 
dilemman, etiska teorier och funderingar om existensen emanerat. 

Problem 
Den övergripande frågeställning som denna avhandling handlar om är: Vad 
är en god yrkesetik för journalister? Svaret är mer komplext än att bara 
hänvisa till kårens gemensamma Etiska regler för press, radio och tv.2 Då 
och då blossar diskussioner om publiceringar och arbetsmetoder upp. Jour-
nalister och forskare analyserar specifika mediehändelser och undrar om 
överträdelser har skett, men sällan analyseras skälen till varför en publice-
ring skulle vara mer omoralisk än en annan. Min avsikt i avhandlingen är 
att gräva i det färgstarka rummet mellan ideal och verksamhet. Jag analyse-
rar och funderar över innebörden av en yrkesetik och hur den förhåller sig 
till moralen.  

                             
1 Yngvesson, Susanne Wigorts; ”Åklagaren har allvarligt skadat Wadensjö”, Svenska Dag-
bladet, 25 nov 1996 
2 Etiska regler för press, radio och tv innehåller tre delar: publicitetsregler, yrkesregler och 
regler mot textreklam. När jag använder begreppet yrkesetik i min avhandling så syftar jag 
på verksamheten i sin helhet, det vill säga både publicitetsfrågor och arbetsmetoder. 
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Etik är inte en samling paragrafer att slå i huvudet på folk. Den läsare 
som i denna avhandling hoppas finna tio punkter att kunna straffa omora-
liska journalister med kommer att bli besviken. Etiken erbjuder istället 
tolkningar av vad en god yrkesetik innebär – och tolkningar av vad en mo-
ralisk människa är. Det finns inga mallar, inga ingresser eller löpsedlar som 
kortfattat sätter fingret på svaret. Förhoppningsvis kan min analys ändå 
bidra till att var och en hittar ett förhållningssätt till sin egen moraliska sfär, 
oavsett om vi är journalister eller inte. 

Av problemformuleringen, vad är en god yrkesetik för journalister, kan 
någon förledas att tro att det finns en enda god yrkesetik. En utopisk modell 
som är den ultimata goda. Men så är det inte. En god yrkesetik kan se ut på 
olika sätt. Det beror på att etiken ska fungera i sammanhang som skiljer sig 
åt. Dessutom är vi särpräglade som individer. Vi har olika erfarenheter och 
olika livsåskådningshorisonter. Sådant påverkar givetvis hur vi tänker och 
handlar. Att den goda etiken kan se ut på olika sätt betyder dock inte att jag 
försvarar en relativistisk eller en helt igenom konstruktivistisk syn på etiken 
och moralen. Nej, en god yrkesetik kan gestaltas på skilda sätt i en pluralis-
tisk värld, men den bör uppfylla vissa kriterier för att kunna kallas god. 
Sådana kriterier kommer jag att resonera mig fram till och också pröva 
deras hållbarhet i relation till avhandlingens empiriska material och till 
olika etiska teorier. En färdriktning för en godtagbar etik är exempelvis att 
den har relevans för det levande livet. Det är en yrkesetik som ska utformas 
och en sådan är i högsta grad präglad av både ideal och praktik. En relevans 
för praktiken bör därför känneteckna en godtagbar yrkesetik. 

En annan aspekt är att yrkesetik inte enbart handlar om isolerade princi-
per för enskilda personer. Etiken relateras till en omgivning. Vi arbetar inte 
i ett vakuum utan i relationer med andra. Frågan är hur detta ska formuleras 
i en etisk modell. Att vi inte arbetar isolerat från andra, utan att arbetet i sig 
går utöver den privata sfären, kan betyda att det finns ett beteende, en 
agenda eller en generaliserbarhet som innebär att den moral vi själva för-
svarar också kan försvaras av andra. Är det rimligt? Eller krockar ett sådant 
förhållningssätt med olikheter och pluralism inom ett yrke och med männi-
skor utanför den egna yrkespraktiken? Vårt samhälle och dess värderingar 
är långt ifrån enhetligt – och har väl egentligen aldrig varit det – vilket 
skulle kunna betyda att det finns flera goda moraliska uppfattningar sida 
vid sida. Men går pluralism att förena med en yrkesetisk modell? 
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Syfte 
Denna undersökning om journalisters yrkesetik har fem syften: (1) att ana-
lysera journalisternas officiella professionella ramverk; (2) att undersöka 
journalisternas uppfattningar och deras yrkesmoral i förhållande till prakti-
ken; (3) att utveckla egna kriterier för en god yrkesetik, (4) att granska tre 
etiska modeller i relation till yrkesetiken, samt (5) att ge förslag till en egen 
modell för en god yrkesetik för journalister. 

Detta ska genomföras genom att i det första syftet analysera dels två 
massmedieteorier, som var för sig är representativa för ståndpunkter om 
journalistik i Sverige, dels de befintliga koderna Etiska regler för press, 
radio och tv. Avsikten är att skissa den komplexa plattform utifrån vilken 
journalisterna motiverar sin officiella professionalitet. Den plattformen 
består delvis av teorier om journalistikens uppgift och roll, delvis av de 
gränser för verksamheten som journalisterna själva sätter genom etiska 
regler och saneringssystem.  

Men till professionen hör inte enbart teorier och regler, utan förstås ock-
så de erfarenheter och uppfattningar om journalistik som yrkesutövarna 
själva har. För att uppnå det andra syftet kommer jag att undersöka journa-
listernas erfarenheter och uppfattningar genom djupintervjuer. Avsikten är 
att få en bild av hur reportrarna själva resonerar kring moraliska ställnings-
taganden och uppfattningar om sitt yrke. Här kommer jag att ge en första 
antydan om att ideal och verklighet inte alltid går hand i hand. 

Det tredje syftet innebär att utforma kriterier på en godtagbar yrkesetik. 
Vad kännetecknar en sådan yrkesetisk modell som är godtagbar? Utifrån 
dessa kriterier kommer jag att redovisa och kritiskt granska olika argument 
för och emot en reglerad yrkesetik, där underlaget i teorianalyserna och 
empirin kommer att utgöra stommen. Detta tredje syfte blir också en  
perspektivförskjutning i och med att etiska teorier kommer att ta gestalt på 
ett tydligare sätt. 

Enligt det fjärde syftet jämförs och granskas kritiskt tre etiska modeller 
som kan presenteras som alternativ till en reglerad yrkesetik. I de diskus-
sionerna formuleras en överblick av de etiska teorierna, vad de kan bidra 
med i förståelsen av vad en god yrkesetik är och hur dessa teorier står sig i 
relation till mina kriterier på en godtagbar yrkesetik. Här kommer det  
underlag om massmedieteorier och yrkesprofiler som har utarbetats i de 
tidigare delarna också att komma till användning. 

När analyserna är genomförda är det dags för det femte syftet, att presen-
tera min egen syn på vad en god yrkesetik för journalister innebär. Mitt 
förslag kommer att vara ett alternativ till den nuvarande reglerade yrkes-
etiken och jag kommer att argumentera utifrån de aktuella kriterierna. För-
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slaget kommer inte att ha karaktären av ”det enda hållbara”, utan vara en 
hållbar teori om yrkesetik utifrån en viss livsåskådningshorisont. Etik har 
med livet att göra. Och livet är komplext och motsägelsefullt – även för 
journalister och teologer. Vi tolkar verkligheten på en mångfald olika sätt. 
Vår tid och vår kultur är pluralistisk, så varför skulle vi tro att etiken är så 
enkel att den kan sammanfattas i ett antal paragrafer? 

Metod för etisk analys 
Nyligen gav jag ett par inblickar i mitt personliga arkiv. Det gjorde jag inte 
enbart för att framhålla min egen person, utan också för att ge en bakgrund 
till ett metodiskt perspektiv som präglar mina frågeställningar och avsikter. 
Var och en av oss befinner sig i sammanhang som påverkar vårt sätt att 
tänka och agera. Vissa är mer medvetna för oss än andra. Jag vet exempel-
vis att jag är en vit, kristen, medelålders, frisk och lycklig kvinna, upp-
vuxen i ett sekulariserat arbetarhem i Kalmar, dotter till en industriarbetare 
och en lastbilschaufför som skilde sig när jag var ett år. En av mina person-
liga komponenter är alltså en klassresa. Förmodligen har det betydelse för 
avhandlingens utformning och frågeställningar, utan att jag kan redogöra 
för hur. 

Framväxten av en avhandling och metoden för att bearbeta frågeställ-
ningarna har både omedvetna och medvetna faktorer. Till de medvetna hör 
de metoder jag använder för att utforma och analysera olika modeller som 
kan kopplas till yrkesetiken. Metoderna delar jag in i två kategorier, nämli-
gen etiskt analyserande samt kvalitativt empirisk. I de analyserande kapit-
len gör jag ett urval av litteratur med relevans för min frågeställning. Fors-
karna och filosoferna används i dialog med frågeställningen för att fördjupa 
kunskapen om och bidra till en perspektivbredd i forskningen. Att behandla 
en frågeställning med en etiskt analyserande metod innebär alltid att analy-
sen kan göras på andra sätt. Min analys – och mina medvetna och omed-
vetna avsikter – leder mig att urskilja och tolka underlaget på ett sätt som 
driver min fråga djupare, men som troligen kan beskrivas annorlunda med 
ett annat urvalsmaterial. En övergripande avsikt med metoderna är att de 
ska komplettera varandra. De deskriptiva delarna blir verktyg och tolk-
ningsnycklar för att analysera empirin. Och empirin fungerar i dialog med 
de etiska teorierna.  

I kapitel ett beskriver jag ett par teorier om journalistik med bärande 
nyckelord för tolkning av västerländsk journalistik. Det är beskrivningar av 
pressfrihet, sanning, hänsyn, konsekvensneutralitet och socialt ansvar.  
Beskrivningarna görs utifrån liberala massmedieteorier och en analys av 
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vad som kan sammanfattas som den koncisa innebörden av två olikartade 
teorier om journalistik. 

I kapitel två beskriver jag först hur den nuvarande reglerade yrkesetiken 
och sanktionssystemet har växt fram. Den framställningen görs i både ett 
svenskt idéhistoriskt och ett presshistoriskt perspektiv. Här blir innebörden 
av pressfrihet kontra lagstiftning, professionalisering, pressetik och allmän-
het av särskilt intresse. Därefter analyserar jag vilken slags etik som  
avspeglas i den reglerade etiska modellen. Den handlingsreglerande etiken 
beskrivs i relation till en etisk teoretisk terminologi, där begreppen konse-
kvensetisk och deontologisk närmast illustrerar vilken slags etik som  
utmärker en reglerad yrkesetisk modell. 

I kapitel fem beskriver och analyserar jag först innebörden av en god-
tagbar yrkesetik i relation till begreppen moral, ideal, yrkesroll och juridik. 
Kapitlet inleds med en kritisk genomgång av de argument som framställs 
till försvar för en reglerad yrkesetik. Dessa argument bemöter jag med syfte 
att granska synsättet i en reglerad etisk modell. Därefter övergår diskussio-
nen till en redogörelse för min egen värdeteorietiska ståndpunkt och de 
kriterier som jag anser utmärker en godtagbar yrkesetisk modell. Deklara-
tionen och analysen relaterar jag till min förståelse av kunskap, värde, rea-
lism, hermeneutik, universaliserbarhet, mångfald, erfarenhet, människosyn 
och koherens.  

I kapitel sex till åtta analyserar jag först texter av ett urval filosofer,  
etiker och teologer, i vilka jag har funnit argument för de alternativa yrkes-
etiska modeller som jag föreslår. Dessa är en dygdetisk modell, en  
ansvarsmoralisk modell och en kallelsemodell. Efter textanalysen konkreti-
serar jag de etiska teorierna till sådana filosofer, etiker och teologer som har 
använt det specifika etiska perspektivet i ett yrkesetiskt sammanhang. Text-
analysen och yrkesdiskussionen bildar, tillsammans med min egen empiri, 
underlag till ett konstruktivt förslag till en yrkesetisk modell för journalis-
ter. För att pröva hållbarheten i respektive modell använder jag mina filoso-
fiska verktyg, det vill säga de kriterier som jag utvecklade i kapitel fem. 
Frågan är då om modellen fungerar i relation till journalisters yrkesetik. 

I det sista kapitlet presenterar jag en holistisk yrkesetisk modell för jour-
nalister. Argumenten kommer att bygga på avhandlingens deskriptiva un-
derlag, kritiska analyser, värdeteoretiska argument och empiriska resultat. 
Jag kommer slutligen att granska om argumenten för den holistiska model-
len är godtagbara utifrån mina egna kriterier. Avsikten är att presentera mitt 
eget förslag till en hållbar yrkesetisk modell. 

Innan jag redogör för den kvalitativa metoden behövs en kommentar om 
empirins roll i relation till de övriga kapitlen. Ett spörsmål är varför det alls 
är nödvändigt med intervjuer för att besvara frågan om vad en god yrkes-
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etik för journalister är. Empirin är relevant, menar jag, inte enbart för insy-
nen i journalisternas tänkande utan också för utformningen av den etiska 
teorin. Att tänka och resonera om etik handlar inte om att ha en färdig mo-
dell att klistra på verkligheten. Inte heller är verkligheten sådan att vi kan 
avläsa gemensamma ändamål eller intentioner med våra handlingar. Teori 
och verklighet bör leva i relation till varandra. Därför bör det finnas en 
öppenhet i utformningen av etiken så att empirin kan påverka uppfattning-
arna om den – och tvärtom. Begreppet modell är därför inte alldeles lyckat. 
Det kan ge intryck av en statisk lösning. En modell är ju oftast något vi blir 
färdiga med, något som har slutgiltig form. När jag använder begreppet 
modell är det snarare som verb. En modell är en förebild som vi modellerar 
i olika former utifrån vissa givna ramar. När jag i kapitel sex till nio utfor-
mar fyra modeller så ska det inte uppfattas som slutgiltiga lösningar, utan 
istället som olika synsätt på yrkesetik. Dessa modeller kan, inom sina egna 
teoretiska perspektiv, modelleras i förhållande till den empiri vi relaterar 
dem till. 

Empirisk metod och teori 
Det finns en mängd olika sätt att genomföra empiriska studier på. Det van-
ligaste är kvantitativa undersökningar där – ytterst förenklat beskrivet – 
forskarna ställer ett antal frågor och utifrån svaren ser hur informanterna 
profilerar sig i förhållande till varandra. I kvalitativa empiriska undersök-
ningar får vi andra typer av svar och en annan sorts underlag, såsom unika 
berättelser och personliga moraliska argument. En kvalitativ studie har den 
fördelen att det finns möjlighet att ställa följdfrågor i samband med inter-
vjun. Jag genomför denna kvalitativa studie av fyra skäl: (1) därför att em-
pirin utgör ett underlag till kritisk analys av den rådande reglerade yrkes-
etiska modellen; (2) därför att empirin fungerar som ett hjälpmedel i ut-
formningen av kriterier på en godtagbar yrkesetik; (3) därför att empirin 
bidrar till att utforma modeller för en yrkesetik, där de etiska teorierna rela-
terar sig till journalistik i praktiken; samt (4) därför att empirin medverkar 
till att utveckla de argument på vilka min egen yrkesetiska modell vilar. 

Den empiriska studien utgör en stor del av avhandlingen. Anledningen 
är att yrkesmoralen i praktiken – enligt min uppfattning – har betydelse för 
etiska teorier om moralen. Därför tjänar empirin inte enbart syftet att för-
djupa och konkretisera teorierna, utan är också ett vägande skäl vid utform-
ningen och prövningen av dem. De etiska teorierna utsätts med hjälp av 
empirin för en relevansprövning i förhållande till journalisternas uppfatt-
ningar och moral i praktiken. Häri ligger ett första metodiskt problem. Det 
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är inte alldeles enkelt att hitta ett språk som fungerar mellan dessa sfärer. 
Det finns ord som är befriande i sitt eget sammanhang, men som är svåra 
att använda i andra eftersom intentionen med orden riskerar att misstolkas. 
Sådana ord som är alltför snäva och som inte utan svårigheter når utanför 
sin språksfär är exempelvis teologins begrepp uppenbarelse, uppståndelse 
eller mirakel. Visst finns det symboliska tolkningar vars innebörd mycket 
väl skulle kunna överföras till den journalistiska sfären, men så långt 
sträcker sig inte min uppgift. Journalistikens språksfär är snarare begränsad 
åt det andra hållet, nämligen av att den saknar ord för livsåskådning. Själv-
klart finns det ord som är laddade med värderingar, såsom sanning, men 
begrepp som livsmening eller självförverkligande lyser med sin frånvaro. 
Bland annat på grund av dessa olika språksfärer är intervjuerna med journa-
listerna viktiga för mig. Det är ett sätt att komma närmare deras eget språk-
bruk och egna moraluppfattning när de beskriver sig själva och sin yrkes-
verksamhet. 

Jag har eftersträvat dialog snarare än envägskommunikation, men trots 
det så försvinner givetvis inte rollerna av intervjuare och respondent. Detta 
medför vissa risker. En av riskerna finns i själva tolkningen. Jag bör vara 
medveten om hur jag som forskare lyssnar, frågar och analyserar. En be-
släktad risk är hur journalisterna uppfattar mig. Jag ställer mina frågor som 
forskare och inte som kollega. Det finns en dold ordning i relationen som 
kan innebära en över- och underordning, omväxlande för båda parter. En 
tredje risk – som också kan fungera förlösande i ett samtal av den här arten 
– är att vi möter varandra som professionella individer men att vår uppgift 
är att ta oss innanför yrkesrollerna och förena dem med oss själva som per-
soner, en balansgång mellan det personliga och privata. Gränserna hos  
respondenten är inte min sak att dra. Det är ju individuellt hur pass öppen 
eller sluten en människa är med sina tankar och handlingar. Men forskaren 
behöver visa personlig närvaro och en förmåga att lyssna så öppet som 
möjligt – i medvetande om sina intentioner. Sokrates beskrev dialogens 
process som en förlossning. Forskarens roll är att förlösa den andra perso-
nens ord och att aktivt lyssna på vad som sägs både i ord och tystnad.3 När 
intervjun är färdig och utskriven börjar analysprocessen, som öppet och 
rationellt måste systematisera materialet. Intervjuerna ska vara fortsatt 
                             
3 Gunilla Silfverberg, som genomfört kvalitativa empiriska studier bland hemtjänst- och 
vårdbiträden, arbetar med ett aristoteliskt dialogperspektiv. Hon beskriver sin forskarroll 
som att bidra till att förlösa en äkta dialog, vilket kan hjälpa de intervjuade att beskriva sin 
situation. Forskaren har i denna mening en aktiv roll i samtalen. Den äkta dialogen, skriver 
Silfverberg, är ”ett engagerat samtal, som ingen går oberörd ifrån/---/den ständigt är öppen 
för nya meningar. Detta fordrar lyhördhet, öppenhet och respekt för andra meningar än dem 
man själv omfattar.” Silfverberg, Gunilla; Praktisk klokhet. Om dialogens och dygdens 
betydelse för yrkesskicklighet och socialpolitik, Symposion, Stockholm/Stehag 1999, s 57f 
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självständiga, men ändå ge underlag för analysen. Genom att lyssna noga 
på inspelningarna och skriva ned orden får forskaren en djupare kunskap 
om innehållet vilket minskar risken för efterhandskonstruktioner. 

Det främsta skälet till att välja en kvalitativ metod är att denna på ett 
flexibelt sätt kan anpassa frågor och analys till den specifika situationens 
förutsättningar. Den kvalitativa metodens instrument är finare, känsligare 
och mer kreativa än den kvantitativa metodens. Dessutom är det ovanligt 
med kvalitativa undersökningar inom journalistik.4 Det finns inte en kvali-
tativ metod som kan sägas vara den enda rätta, men det finns inställningar 
som är bättre än andra. Jag har haft ambitionen att arbeta med öppna frågor 
och ett pragmatiskt förhållningssätt. Forskaren är en del i processen, indra-
gen i berättande och tolkning.5 Till det flexibla hör också att tolkning inte 
enbart går åt ett håll, från forskaren till den intervjuade, utan även åt mot-
satt håll. Tolkning präglas både av deras och min förförståelse av begrepp 
och sammanhang. Det finns därför anledning att kontinuerligt tolka och 
ifrågasätta det forskande subjektet – alltså mig själv – och resultaten av 
samtalen.6 

Utmaningen med mångfalden av tolkningsvariationer är att vara medve-
ten om den frågeställning som analysen drivs av. Att lyssna och tolka förut-
sätter förtrogenhet med sammanhanget. Journalister har särskilda begrepp 
och tysta erfarenheter som profilerar just deras yrkesidentitet. Med tillräck-
lig kunskap har forskaren möjlighet att höra det centrala och ställa de rele-
vanta följdfrågorna. Den övergripande ambitionen är att söka den tolkning 
som framstår som mest rimlig. Där spelar tonfall, sammanhang och ordval 
en viktig roll, vilka är omöjliga att återskapa i text. Men egentligen har 
tolkningen redan börjat med formuleringen av syftet att undersöka journa-

                             
4 En av få kvalitativa avhandlingar om journalistik är Inger Orres. Hon kommentar: ”Många 
undersökningar drar slutsatser om journalisters arbetsförhållanden och deras inställning till 
journalistiken som process och produkt utifrån innehållsstudier eller enkätundersökningar.” 
Orre, Inger; Reporterskap. Äventyr, irrbloss, dygder. Studie av en yrkespraxis, KTH, Stock-
holm 2001, s 77 
5 Den amerikanske professorn i sociologi Michael Quinn Patton beskriver skillnaden mellan 
forskarens auktoritetsanspråk i kvantitativ forskning där metoden är instrumentet och den 
kvalitativa forskningen där forskaren själv är instrumentet, Patton, Michael Quinn; Qualita-
tive Evaluation and Research Methods, Sage Publications, Newsbury Park, London (1980) 
1990, s 14. Han skriver också att “responses permit one to understand the world as seen by 
the respondents. The purpose of gathering responses to open-ended questions is to enable 
the researcher to understand and capture the points of view of other people without prede-
termining those points of view through prior selection of questionnaire categories”, Patton, 
Michael Quinn, aa, s 24 
6 Professorn i sociologi Steinar Kvale beskriver tolkningssammanhanget som en rörelse 
mellan tolkningsskikt som han benämner självförståelse, kritiskt sunt förnuft och teoretisk 
förståelse, Kvale, Steinar; Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 1997, 
s 161 
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listers yrkesmoral. Att klargöra yrkesmoralen innebär inte att visa sanning-
en genom observerbara fakta och data, utan att avtäcka lager av fördomar 
och common sense för att göra en djupare förståelse tydlig.7 

Men det finns svårigheter med intervju- och tolkningsförfarandet. En är 
att avslöja de dolda mönstren, en annan att avgöra om de dolda mönstren 
finns eller inte8, en tredje att veta när samtalet och tolkningen är klargjord 
på en sådan nivå att den nått en mättnad.9 Verkar tolkningen rimlig? Då 
uppfyller den validitetskriteriet. Det är ingen lätt sak att veta vad som är en 
rimlig tolkning. Vi bär alla på både medvetna och omedvetna perspektiv, 
orden har valörer som nyanserar mellan personer.10 Varje samtal har sitt 
eget temperament och sina egna förutsättningar. Att i ord och abstrakta 
idéer beskriva vad man vanligen gör kan vara svårt. Därför bör samtalet 
innehålla såväl konkreta exempel som metaforer för att förtydliga vad som 
menas.11 Intentionen med denna studie är inte att beskriva en för alla jour-
nalister generell erfarenhet, utan att få en uppfattning om dessa journalisters 
yrkesmoral och ideal. De är förmodligen inga undantag från hur journalister 
i allmänhet tänker och fungerar, men avsikten är inte att besvara den frå-
                             
7 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, som båda är professorer i organisationsteori och sam-
hällsvetenskap, anser att medvetenheten om frågeställningens innebörd är viktigare än det 
konkreta arbetssättet och de tekniker man använder i undersökningen: ”Viktigare än konkre-
ta arbetssätt och tekniker är således den medvetenhet som genomsyrar hela forskningspro-
jektet och möjliggör hanterandet av tolkandets primära natur, verklighetens mångtydiga 
karaktär, politiska-ideologiska implikationer samt språkets natur. Det är således inte metodik 
utan ontologi och epistemologi som är avgörande.” Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj; 
Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund 
1994, s 19 
8 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj, aa, s 34 
9 Patton anser att tolkningens validitet avgörs av forskaren: “The validity and reliability of 
qualitative data depend to a great extent on the methodological skill, sensitivity, and integ-
rity of the researcher.” Patton, Michael Quinn, aa, s 11 
10 Patton kritiserar empirisk kvalitativ forskning som låser sig till vissa modeller. Forsknin-
gen måste stå fri från att ensidigt förespråka en viss ontologi eller ett visst forskningspara-
digm: ”My own purpose in writing about alternative inquiry paradigms has been to increase 
the options available to evaluators, not to replace one limited paradigm with another limited, 
but different, paradigm./---/paradigms are important theoretical constructs for illuminating 
fundamental assumptions about the nature of reality. But at the pragmatic level of making 
concrete methods decisions, the emphasis on strategic choices will help convey the idea that 
there are really a wide range of possibilities when selecting methods. There aren't just two 
paradigm-dictated choices. All kinds of variations, combinations, and adaptions are avail-
able for creative and practical situational responsiveness”, Patton, Michael Quinn, aa, s 38f 
11 Den praktiska yrkeserfarenheten är, som Silfverberg skriver, en konkret kunskap: ”Erfa-
renhet är en konkret kunskap, som sitter i kroppen efter övning och utprövning, ett slags 
insikter grundade på färdigheter. De vilar på en vana att göra självständiga bedömningar i 
olika situationer, vilket är något annat än att automatiskt följa regler. I yrken, där de flesta 
har ungefär samma formella yrkesutbildning, är ofta det som avgör en persons yrkesskick-
lighet hennes förmåga att lära av och genom erfarenheter. Erfarenheten tar sin början i en 
vana.” Silfverberg, Gunilla, aa, s 106 
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gan. Ambitionen är att försöka visa en spännvidd i sådana frågor där en 
sådan blir synlig och att visa ett samförstånd där ett sådant finns. 

Konkret gick jag tillväga på följande sätt: först en pilotstudie, därefter 
urval, fältstudium, frågeställningar, intervjuer, utskrifter och analys. Pilot-
studien ingår inte i avhandlingen, men var en viktig del i att formulera en 
första avgränsning i studien. Den första avgränsningen blev nyhetsreportrar 
på tidningar. Etermediajournalister och fotografer valde jag bort därför att 
jag ville ha en begränsad grupp med liknande arbetsmetoder. En grupp som 
jag länge funderade över att ha med var chefer, med och utan publicistiskt 
ansvar, men eftersom det framför allt är yrkesetiken som står i fokus inrik-
tade jag mig på utövandet av den praktiska verksamheten. Tre redaktioner 
valdes ut: en regionaltidning, en rikstäckande morgontidning och en kvälls-
tidning. Via brev till chefredaktörerna berättade jag om mitt forskningspro-
jekt och min önskan att få intervjua några reportrar. Urvalet av reportrarna 
gick till på olika sätt. Jag inledde empirin med två veckors fältstudier. Syf-
tet med det var att få inblick i nyhetsredaktionens och reportrarnas arbets-
metoder. På redaktionen inbjöds jag att närvara i såväl planeringsmöten 
med chefer som morgonmöten med journalister och i reportrarnas arbete 
under dagar och kvällar. Jag fick en egen arbetsplats intill nyhetschefen och 
kunde därför mitt i ruljansen lätt ta kontakt med reportrarna och de kunde 
kontakta mig. En oro i början av fältstudiet var att reportrarna, som själva 
intervjuar andra, skulle vara avoga eller ovilliga att byta roll. Jag skissade 
ett ”worst case scenario” där jag fick lirka fram berättelser, men inte i något 
av samtalen fanns det en tillstymmelse till lirkande. Tvärtom var de frikos-
tiga och mer än villiga att ge mig tankar och berättelser. I ett par av samta-
len kände jag att min roll uppfattades som terapeutisk.12 Möjligheten till ett 
uppföljande samtal fanns med varje reporter, om någonting skulle miss-
lyckas eller något oförutsett skulle inträffa. Alla som deltog erbjöds att läsa 
igenom utskriften och komplettera med uppgifter. En person har läst och 
återkommit, men ingen har velat tillägga något. 

Under fältarbetets första dagar följde jag några av reportrarna. Då fick 
jag inblick i rutinkontroller i kommunens, polisens och tingsrättens diarier, 
i presskonferenser, konferenser för allmänheten, akututryckningar och för-
bokade intervjuer. Inför urvalet av djupintervjuer eftersträvade jag att ha 
med både kvinnor och män, yngre och äldre, de med kort erfarenhet i yrket 
och de med längre. Vid de två redaktioner där jag inte gjorde fältstudium 
kontaktade jag reportrarna via e-post och telefon. Namnen hade jag i vissa 
fall fått rekommenderade av redaktionschefen eller själv valt ut i tidningen. 
                             
12 Här finns en metodisk svårighet i och med att forskaren kan känna sig mer befryndad med 
vissa och riskerar att bli deras ”förkämpe eller vän”. Detta berättar även Inger Orre om i sin 
avhandling. Orre, Inger, aa, s 84 
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Efter intervjun hade alla möjlighet att göra tillägg eller korrigera uppgifter. 
Journalisterna valde själva plats och tid för intervjun. Alla intervjuer skedde 
i ett avsides rum under arbetstid på redaktionen eller, i två fall, på café. 

Till intervjuerna valde jag fem män och fem kvinnor i åldrarna 27 till 48 
år. Yrkeserfarenheten var mellan två och arton år (två i 2 år, två i 3 år och 
resten i 14, 15, 12, 25, 13 respektive 18 år). Samtliga hade arbetat vid andra 
redaktioner än den nuvarande och samtliga skrev både kortare nyheter och 
längre reportage av nyhetskaraktär. Åtta hade fast tjänst och två vikariat. 
Tre hade annan yrkeserfarenhet eller annan yrkesutbildning i botten, vilken 
de hade kompletterat med studier i journalistik.13 Det fanns utrymme för 
några fler intervjuer, men jag bedömde att tio stycken gav mig ett tillräck-
ligt underlag för att en mättnad skulle infinna sig och en validitet kunna 
uppnås i analysen. Dessutom var det möjligt att komplettera med fler inter-
vjuer senare om underlaget skulle vara otillräckligt. Intervjuerna finns i tre 
versioner: som inspelade band, som utskrifter och som citat i avhandlings-
analysen. Jag har valt att anonymisera reportrarna. Det främsta skälet är att 
berättelserna ska kunna läsas utan kunskap om vem som talar, eftersom det 
är berättelserna som är centrala och inte vem som döljer sig bakom. Kanske 
har anonymiseringen också påverkat reportern att vara mer öppenhjärtig än 
hon annars skulle ha varit. Det vet jag inte, men det är sannolikt. Den som 
är välbekant med journalistkretsar och vem som har skrivit vad, kan för-
modligen lägga pussel och gissa åtminstone några av dem som har intervju-
ats. Jag har inte ändrat eller dolt detaljer i artiklar som kan röja en och  
annan, men då handlar det ofta om sådana artiklar som har skrivits av fler 
än en. 

Intervjuguiden var öppen och av den arten att reportrarna kunde komma 
in på ett ”naturligt” sätt under samtalets gång. Frågorna var: (1) Varför du 
blev journalist?; (2) Vad är journalistik? Hur skiljer sig en journalistisk text 
från en annan?; (3) Hur beskriver du din journalistiska identitet? Hur tror 
du att andra uppfattar dig som reporter?; (4) Beskriv ett moraliskt dilemma 
du har varit med om. Hur vet du skillnaden mellan rätt och fel? Vad är  
dålig journalistik? Vad är god moral?; (5) Har du tackat nej till ett uppdrag? 
Varför?; (6) Om du har några förebilder som journalist, vilka är de? I ana-
lysen växte det fram sex teman som jag strukturerade materialet efter, näm-
ligen yrkesroll, uppdrag, intervju, moraliska dilemman, medmänniska eller 
makthavare samt deras uppfattningar om god moral. Dessa teman var kopp-
lade till varandra och därför kom vissa berättelser och kommentarer att 
gestalta inte bara ett tema utan ibland både två och tre. 

                             
13 Reportrarna presenteras närmare i kapitel tre. 
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Material 
Frågeställningen – en god yrkesetik för journalister – kan analyseras ur en 
mängd olika perspektiv. Forskning om journalistik finns inom ett flertal 
discipliner, såsom sociologi, statsvetenskap och historia. Inom fältet yrkes-
etik forskar exempelvis psykologer, pedagoger och ekonomer. I denna  
avhandling bedrivs forskningen om journalisters yrkesetik av mig som teo-
log och etiker. Det finns utifrån min frågeställning två huvudsakliga rikt-
ningar som styr urvalet av litteratur. Den första är forskning och underlag 
som belyser de ideal och beskrivningar av journalistik som presenteras av 
massmedieteoretiker och av journalisterna själva. Den andra är forskning i 
etik och filosofi som hjälper mig att besvara frågan om vad en god yrkes-
etik är för något. 

Primärmaterialet om journalistikens ideal och praktik är framför allt 
journalisternas regler för publicitets- och yrkesetik Etiska regler för press, 
radio och tv och min egen empiriska studie. De belyser på olika sätt frågan 
om journalisters yrkesetik, nämligen å ena sidan hur etiken presenteras av 
de samarbetsparter som vill värna en gemensam uppfattning av en profes-
sionell journalistik, å andra sidan vad journalisterna själva uppfattar som 
sin yrkesetik.  

Sekundärmaterialet om journalistikens ideal och yrkesetiska regler  
avgränsas till amerikansk, engelsk och svensk forskning. Här har ambitio-
nen inte varit att ge en helhetsbild av forskningsfälten, utan snarare att hitta 
sådan litteratur som specifikt fördjupar förståelsen av de ideal som journa-
listiken i västvärlden värnar, såsom teorin om det sociala ansvaret och teo-
rin om konsekvensneutralitet.14 Här har den amerikanske medieprofessorn 
vid New York University Jay Rosen en framträdande roll. Han driver en 
tankesmedja vars syfte är att analysera och sprida kunskap om så kallad 
public journalism, vilken Rosen menar är en normativ väg för att återfå en 
journalistik med ett angeläget samhällsuppdrag i samverkan med medbor-
garna. Detta utvecklar Rosen framför allt i What are Journalists for? På 
den engelska arenan används filosofen Matthew Kieran, som undervisar 
och forskar i filosofi och mediaetik vid University of Leeds. I Media 
Ethics. A Philosophical Approach analyserar han journalistiska ideal som 
objektivitet, sanning och förtroende i relation till konkreta mediahändelser. 
Ur den svenska forskningen refereras huvudsakligen två böcker. Den första 
är Mats Ekströms och Stig Arne Nohrstedts Journalistikens etiska problem, 
i vilken de diskuterar etiska problemställningar i relation till en kvalitativ 
empirisk studie vid svenska nyhetsredaktioner. Ekström och Nohrstedt är 
                             
14 Begreppet konsekvensneutralitet har ingen ordagrann motsvarighet på engelska, men 
teorin beskrivs med att sanning ska föregå hänsyn i publiceringsfrågor. 



 22 

båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro uni-
versitet. Den andra är Inger Orres avhandling Reporterskap. Äventyr, irr-
bloss, dygder. Avhandlingen utgörs av en kvalitativ empirisk undersökning 
av journalisters arbetsmetoder och syn på sitt yrke samt Orres egen analys 
av en praxisorienterad yrkesetik. Orre har själv arbetat som reporter, men 
undervisar sedan 1990-talet i massmedieretorik och praktisk journalistik 
vid Stockholms universitet. 

I analysen av journalisternas befintliga etiska regler ger jag först en bak-
grundbeskrivning om framväxten av det pressetiska systemet för att urskilja 
de argument som användes i diskussionerna om publicistik. Idéhistorikern 
Patrik Lundell vid Lunds universitet har i Pressen i provinsen – från med-
borgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850 granskat bak-
grunden till att tryckfrihetslagstiftningen och saneringssystemet idag ser ut 
som det gör. En presentation av det nuvarande systemet görs i Lennart Wei-
bulls och Britt Börjessons bok om det etiska regelsystemet, Publicistiska 
seder och delvis i empiriska rapporter från SOM-institutet i Göteborg. Wei-
bull är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs 
universitet och en av projektledarna för SOM-institutet. Britt Börjesson är 
forskare vid samma institution. 

Den andra typen av primärmaterial är sådant som handlar om etik och  
filosofi. Analyserna ägnas först åt en diskussion om vad för slags etisk  
modell som karakteriserar den nuvarande officiella etiken för journalister. I 
relation till empirin ifrågasätter jag sedan om en sådan modell är hållbar. 
Därefter ägnar jag tre kapitel åt alternativa etiska modeller, det vill säga en 
dygdetisk modell, en ansvarsmoralisk modell och en kallelsemodell. Skälet 
till att just dessa teorier analyseras, och inte exempelvis utilitarism eller en 
renodlad pliktetik, är att jag vill föreslå alternativa modeller till den nuva-
rande reglerade yrkesetiken. Kallelsemodellen är dessutom utpräglat teolo-
gisk. Ett kännetecken för urvalet av filosofer och teologer är att samtliga, 
på olika sätt, ger förslag till ett karaktärsinriktat förhållningssätt till etiken. 
Ett annat kännetecken är att de företräder olika förhållningssätt till respek-
tive teori, vilket ger mig en bredd i utarbetandet av en yrkesetisk modell för 
varje etiskt perspektiv. Samtliga teorier företräds av två forskare, vars tex-
ter jag använder för den deskriptiva analysen. Dygdetiken beskrivs av Alas-
tair MacIntyre och Martha Nussbaum. (1) MacIntyre (född 1929) är ameri-
kan och förespråkar en kommunitaristisk etik med dygdetiska anslag. Ma-
cIntyre är professor i filosofi vid Duke University, North Carolina, USA. 
Två av hans verk har varit av särskild angelägenhet för mig: After Virtue 
och Whose Justice? Which Rationality? MacIntyre utvecklar framför allt i 
After Virtue sin syn på relationen mellan vår tids relativism och dygder. (2) 
Martha Nussbaum (född 1947) är amerikansk professor i filosofi, klassisk 
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filologi och komparativ litteraturvetenskap. Sedan 1997 tjänstgör hon i 
ämnet Lag och etik vid juridiska fakulteten i Chicago, USA. Av hennes 
verk är det framför allt Love´s Knowledge; The Fragility of Goodness. Luck 
and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy samt Women and Human 
Development: the capabilities approach som har varit viktiga för min 
studie. Både MacIntyre och Nussbaum diskuterar utifrån aristoteliska och 
dygdetiska perspektiv mer frågor om vad som utmärker det mänskliga livet 
i sin helhet än de tar ställning till enskilda etiska frågor. Två filosofiska 
begrepp i deras forskning är särskilt värdefulla för analysen av yrkesetik. 
Det är MacIntyres begrepp interna värden och excellens, samt Nussbaums 
förståelse av människans moraliska och karaktärsmässiga förmågor. 

De dygdetiska teorierna används och appliceras i yrkesrelaterade sam-
manhang bland annat av två svenska etiker, som jag har valt för att relatera 
teorin till en yrkesverksamhet. (3) Gunilla Silfverberg (född 1946) är  
docent i etik vid Uppsala universitet och har framför allt i Att vara god eller 
att göra rätt – en studie i yrkesetik och praktik samt i Praktisk klokhet. Om 
dialogens och dygdens betydelse för yrkesskicklighet och socialpolitik ut-
vecklat yrkesetiska teorier inom omsorg och vård. Silfverberg förenar en 
dygdetik med yrkesverksamhet i det hon kallar praktisk klokhet. (4) Göran 
Collste (född 1950) är professor i Linköping vid institutionen för tillämpad 
etik. Collste relaterar sina yrkesetiska argument bland annat med inspira-
tion från MacIntyre och hans teorier om verksamheter. Det genomför han i 
boken Etik i datasamhället. 

För den ansvarsmoraliska positionen har jag valt en filosof och en socio-
log med filosofiska teorier. De skiljer sig åt främst därigenom att filosofen 
analyserar de ontologiska frågorna om de mänskliga villkoren, medan soci-
ologen tillämpar perspektiven på etiska frågeställningar om moraliska 
handlingar. (5) Den franske filosofen Emanuel Levinas (1906–1995) var 
fram till sin död verksam som professor i filosofi vid Sorbonne i Paris och 
direktor för Ecole Normale Supérieur Israélite Orientale. Ur Levinas pro-
duktion har särskilt hans fyra föreläsningar med temat Tiden och den Andre 
varit värdefulla samt hans två essäer Is Ontology Fundamental? och The I 
and the Totality. (6) Den polsk-engelske sociologen Zygmunt Bauman 
(född 1925) var professor i sociologi vid universitet i Leeds, England, till 
och med 1991. Bauman har liksom Levinas judisk bakgrund och erfaren-
heter från förintelselägren under andra världskriget, vilket har präglat hans 
tänkande. Ur Baumans produktion är det främst två böcker som har varit 
relevanta: Postmodern etik, där Bauman utvecklar sin moraluppfattning och 
anti-etik, och Auschwitz och det moderna samhället, i vilken han använder 
Holocaust som en utgångspunkt för att diskutera människans moraliska 
förmågor och brister. Varken Levinas eller Bauman låter sig infogas inom 
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en etisk teori. Båda argumenterar för motståndet mot ett inordnande av 
moralen i teorier eller ideologier. Istället utgår de från ansvarsbegreppet i 
förståelsen av vad som utmärker det mänskliga moraliska livet och existen-
sen. Deras bidrag till tolkningen av vad en god yrkesetik är handlar mycket 
om protesten mot en etik som inte är konkret knuten till våra existentiella 
förutsättningar. Baumans förståelse av ansvar överensstämmer i stort med 
Levinas, men Bauman strävar också efter att anknyta ansvarsmoralen till 
samhällslivet. 

(7) Per Sundström, filosofie doktor och universitetsadjunkt vid Kungliga 
Tekniska högskolan i Stockholm, genomför en ansvarsmoralisk analys som 
relateras till en praktisk yrkesverksamhet inom sjukvården. Utifrån Levinas 
teorier föreslår Sundström i Sjukvårdens etiska grunder möjligheter till en 
praktisk och teoretisk förståelse av Levinas begrepp Den Andre och den 
existentiella innebörden av ett möte. Sundström föreslår här tolknings-
nycklar för Levinas filosofi som i huvudsak handlar om betydelsen av au-
tonomi, dygd och integritet. 

Den tredje etiska teorin är ett teologiskt kallelseperspektiv. Till diskus-
sionen har jag främst knutit tre teologer: en medeltida tysk reformator och 
två samtida, varav en svensk präst och psykolog och en amerikansk profes-
sor i etik. De sistnämnda utgår båda från en luthersk kallelselära som de 
relaterar till yrkeslivet, som en pastoralteologi för arbetet. (8) Teologen och 
reformatorn Martin Luther (1483–1546) utvecklade en teologi för kallelsen 
och arbetet, framför allt i verken Om en kristen människas frihet; Om goda 
gärningar och i Stora Galaterbrevskommentaren. Han försvarar en teolo-
gisk och existentiell syn på arbete som integrerat i både samhället och det 
mänskliga livet. Det är ett perspektiv som jag som teolog och etiker finner 
relevant att utveckla i relation till en yrkesetik för journalister, med tolk-
ningar av självförverkligandets och tjänandets innebörd. (9) Prästen och 
psykologen Ludvig Jönsson (1923–1985) utvecklar i Människan, mödan 
och arbetsglädjen argument för en arbetsetik enligt en kallelselära. Jönsson 
är inte forskare och presenterar inte en etisk teori för sitt tänkande, men han 
utvecklar argument i relation till arbetslivets praxis och sin egen lutherska 
livsåskådning. (10) Slutligen använder jag professorn i etik James M Childs 
(född 1939) analys av luthersk arbetsetik inom affärslivet i boken Ethics in 
Business. Faith at Work. Childs är knuten till Trinitary Lutheran Seminary i 
Columbus, Ohio, USA, och har forskat i området luthersk etik och sam-
hällsliv. Dessa författare bidrar med en teologisk diskussion om hur kallel-
sen kan tolkas idag. Både Jönsson och Childs har en syn på luthersk etik 
som är öppen för samhällsförändringar, samtidigt som de tolkar vad själv-
förverkligande eller arbetsglädje innebär enligt en kristen människosyn. 
Antalet forskare inom luthersk etik är mycket stort. Ett kriterium för valet 
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av dessa båda teologer är att de företräder en kallelseetik som är inklusiv, 
vilket inom yrkesetiken innebär att formulera kallelsen inom den befintliga 
verksamheten och inte som något externt som ska tillföras densamma. 

Tidigare forskning 
Denna avhandling är skriven inom en forskningstradition med mångsidig 
erfarenhet av arbetsetik, yrkesetik och tillämpad etik vid Teologiska institu-
tionen, Uppsala universitet. Inom arbetsetik har professorn i etik  
Carl-Henric Grenholm forskat i frågor om arbetets mening och dess rela-
tion till teologiska modeller inom protestantisk etik. Grenholms arbetsetik 
presenteras framför allt i Arbetets mening. En analys av sex teorier om 
arbetets syfte och värde (1988) och i Protestant Work Ethics (1993). Gren-
holm diskuterar bland annat vad som är en godtagbar arbetsetik i ett kristet 
perspektiv och presenterar en egen modell för en kristen teori om arbete. 
Inom det yrkesetiska fältet har forskning bedrivits av den adjungerade pro-
fessorn i etik Göran Lantz vid Teologiska institutionen i Uppsala. Särskilt 
har Lantz forskat i tillämpad etik i relation till yrkesetik och juridik, samt 
yrkesetik och vårdetik. Forskningen har publicerats i artiklarna ”Två slags 
etik”, ”Applied Ethics: What Kind of Ethics and What Kind of Ethicist?” 
samt ”Institutionaliserad etik”. En grundläggande fråga i Lantz forskning är 
vad etik egentligen är och hur etik och moraliska normer skiljer sig från 
lagstiftning och regelbaserade överenskommelser. Forskning inom vårdetik 
har också bedrivits av docenten i etik vid Uppsala universitet Gunilla  
Silfverberg. I sin avhandling Att vara god eller att göra rätt (1996) genom-
för Silfverberg en kvalitativ empirisk studie bland hemtjänstpersonal. Silf-
verberg försvarar ett dygdetiskt förhållningssätt i yrkesetiken där det prak-
tiska handlandet är avgörande för etikens utformning. Silfverberg har även 
skrivit om affärsetik i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Inom 
vårdetik har även Kersti Malmsten lagt fram en avhandling vid Teologiska 
institutionen i Uppsala, Reflective Assent in Basic Care. A Study in Nursing 
Ethics (1999). Malmsten relaterar vårdetikens praxis till dygdetik, kommu-
nitaristisk och feministisk etik och ger ett alternativt förslag till en princip-
styrd etik. Lektorn i etik Per Sundman vid Teologiska institutionen i Upp-
sala har forskat inom området affärsetik, där huvudfrågan är vad som ut-
märker en moralisk agent inom affärsetiken. Docenten i etik Göran Möller, 
tidigare lektor vid Teologiska institutionen i Uppsala, har i böckerna  
Etikens landskap (1995) och Moralens nycklar (2003) forskat kring sam-
bandet mellan etik och kristen livstolkning samt dygdernas betydelse för 
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moralen. En av grundfrågorna för Möller är vad moral och en moralisk 
person är. 

Yrkesetik är ett stort forskningsområde och det bearbetas på många olika 
sätt. Förutom för klassiska yrkesetiska områden såsom läkare och domare, 
så har det de senare decennierna också utformats särskilda yrkesetiska  
modeller för exempelvis bolagsstyrelser, lärare, sjukvårdare, arbetsterapeu-
ter och farmaceuter. I relation till de senare är journalisternas etik, framför 
allt publicisternas, relativt gammal. I medvetande om att forskningsområdet 
för yrkesetik är stort vill jag ändå göra några nedslag som har särskild rele-
vans för analyser av yrkesetik i gränslandet för yrkesetik och etisk teori. På 
andra sidan Östersjön vid Åbo akademi finns docent Mikael Lindfelt, som 
inom det yrkesetiska området har fördjupat sig i elitidrottares moral. Detta 
har Lindfelt undersökt bland annat medelst djupintervjuer av finländska 
idrottare. I böckerna Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal 
(1999) och Meningsskapande idrott (2006), undersöker Lindfelt hur etik 
och människosyn kan bidra till en reflektion om idrottsmoral och yrkesetik. 
I tre artiklar i volymen Autonomi, tradition och självförverkligande (1999) 
diskuterar han bland annat frågor om yrkesetisk kodex. Vid Institutionen 
för tillämpad etik, Linköpings universitet, forskar professor Göran Collste 
om yrkesrelaterade frågor i etik som rör informationssamhället. I Etik i 
datasamhället (1993) utvecklar han en teori om dygder och yrkespraxis. 

I Linköping finns också professorn i pedagogik Gunnel Colnerud, som 
utifrån empirisk forskning har analyserat lärares yrkesetik. Det har hon 
gjort i böckerna Etik och praktik i läraryrket (1995) och Respekt för lärar-
yrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik (2002, medförfattare Kjell 
Granström). Colnerud diskuterar framför allt yrkesområdet och vilka etiska 
principer som bör styra verksamheten. Ekonomen och idéhistorikern Peter 
Norberg har i sin avhandling Finansmarknadens amoralitet och det kal-
vinska kyrkorummet – en studie i ekonomisk mentalitet och etik (2001) gjort 
ett empiriskt fältstudium och en analys av svenska fondkommissionärer och 
fondförvaltare. Norberg undersöker paralleller mellan en protestantisk  
arbetsetik och finansmarknadens aktörer. 

Även journalistik utgör ett stort forskningsområde, även om forskning i 
relation till etisk teori är mindre vanlig. Här nämner jag något av den svens-
ka forskningen. Inom det kvalitativa empiriska forskningsområdet finns det 
några forskare som särskilt inriktat sig på frågor om journalisters yrkesetik. 
Mats Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Öre-
bro universitet och Stig Arne Nohrstedt, professor vid Örebro universitet 
och Försvarshögskolan, skrev inom projektet Journalistikens normer boken 
Journalistikens etiska problem (1996), i vilken de undersöker vilka avväg-
ningar som görs i relation till det etiska ansvaret. Vid Kungliga Tekniska 
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högskolan i Stockholm disputerade Inger Orre med avhandlingen Repor-
terskap – äventyr, irrbloss, dygder (2001). I den analyserar hon den journa-
listiska vardagen utifrån intervjuer med 17 reportrar. Lennart Weibull, pro-
fessor i massmedieforskning vid Institutet för journalistik och masskom-
munikation vid Göteborgs universitet, och massmedieforskaren vid samma 
institution Britt Börjesson, har studerat journalisters uppfattning om värde-
ringar relaterade till journalistik och till de yrkesetiska reglerna utifrån 
kvantitativa undersökningar. Via SOM-institutet i Göteborg (Samhälle, 
Opinion och Massmedia) görs årligen bland annat kvantitativa undersök-
ningar om förtroende för journalister och olika medier. Institutet drivs 
bland andra av Lennart Weibull. 

Inom det teologiska systerämnet systematisk teologi med livsåskåd-
ningsforskning finns det en etablerad tradition av empirisk forskning, men 
inom ämnet etik är detta den första avhandlingen med en empirisk studie. 
Det är också den första avhandlingen som analyserar journalisters yrkesetik 
med hjälp av etiska teorier. De valda metoderna och de etiska teorierna har 
till stor del inspirerats av min forskningsmiljö. Men möjligen finns det en 
metodisk skillnad däri att jag låter det empiriska materialet få återverk-
ningar i utformningen av etiska teorier. 

Disposition 
På ett övergripande plan färdas avhandlingen genom tre landskap. Dessa är 
journalistikens teoretiska underlag, journalistikens praktiska omgivningar 
och etikens teoretiska vägnät. I kapitel ett presenterar jag två teorier om 
journalistik och de profiler som kan urskiljas inom yrket. Alla journalister 
är inte likadana. De tänker och fungerar olika, vilket kan illustreras med 
teorierna och yrkeskaraktärerna. I kapitel två gör jag en idéhistorisk 
genomgång av framväxten av publicitetsreglerna och yrkesreglerna från 
upplysningstiden fram till idag. Det underlaget övergår sedan till en analys 
av de befintliga reglerna för verksamheten och det saneringssystem som 
omger det. Frågan är vad det är för slags argument som den reglerade eti-
ken innehåller. I kapitel tre och fyra lämnar jag journalistikens teoretiska 
underlag och färdas vidare mot dess praktiska omgivningar. Båda dessa 
kapitel utgår från samma kvalitativa undersökning, men skiljer sig åt ge-
nom att kapitel tre i högre grad handlar om yrkesroll och identitet, medan 
kapital fyra i högre grad undersöker de intervjuades upplevelse av moralis-
ka dilemman. I kapitel fem analyserar jag argument för och emot en regle-
rad yrkesetik och där utformar jag också min egen syn på vilka kriterierna 
är på en godtagbar yrkesetik. Vid det laget har vi kommit in på etikens teo-
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retiska nätverk. I kapitel sex till åtta utvecklar jag förslag till tre etiska  
modeller som skiljer sig från den nuvarande reglerade etiken. Först ut är en 
dygdetisk modell, därefter en ansvarsmoralisk modell och slutligen en  
kallelsemodell. Dessa tre har olika ansatser men liknar varandra genom att 
de försvarar en etik som inte i första hand är handlingsstyrd, utan istället 
karaktärsstyrd. I avhandlingens kapitel nio presenterar jag min egen syn på 
vad en god yrkesetik för journalister innebär. 
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1. Massmedieteorier och journalistprofiler 

To make sense of the news, and the world around us, we have to confront, 
at some stage, questions such as those of right and wrong, our conception of 
self, and the status of scientific claims.15 

 
I västvärlden finns det en hyggligt gemensam föreställning om vad journa-
listik är och vad den bör ägna sig åt. På ett övergripande plan är den en del 
av en demokratisk ordning.16 De journalistiska medierna kallas ofta för den 
tredje eller fjärde statsmakten, vilket innebär att den fria journalistiken är 
en av förutsättningarna för att demokratin ska fungera. Ofta uttrycks medi-
ernas makt17 med att de har tilldelats ett uppdrag av stat och folk att granska 
och informera.18 En sådan metafor kan tolkas som att mediemakten är sta-

                             
15 Baggini, Julian; Making Sense. Philosphy behind the headlines, Oxford University Press, 
Oxford 2002, s 13 
16 Medieforskaren Jesper Strömbäck urskiljer fyra idealtypiska demokratimodeller där me-
dierna är förutsätta: procedurdemokrati; konkurrensdemokrati; deltagardemokrati samt 
samtalsdemokrati. Den rådande demokratimodellen påverkar synen på medierna och journa-
listiken – och vice versa. Strömbäck, Jesper; Den medialiserade demokratin. Om journalis-
tikens ideal, verklighet och makt, SNS Förlag, Stockholm 2004, s 50ff 
17 Medier och journalistik är inte samma sak. Strömbäck gör en definition av åtskillnaden 
som jag delar: medierna ”producerar och förmedlar medieinnehåll” medan journalistik rör 
”verkligheten bortom journalisternas egna åsikter och värderingar ” som ska vara ”möjlig att 
kontrollera”. Medier är kanaler för informationsspridning och journalistik är ett visst medie-
innehåll. Strömbäck, Jesper, aa, s 74ff 
18 Det råder delade meningar om uppdragets innebörd och om det överhuvudtaget finns ett 
uppdrag. En av kritikerna på den svenska arenan är samhällsforskaren Bengt Nerman som 
ger medieforskaren och journalistläraren Lars Furhoff skulden för att ha fört in uppdragside-
ologin i svensk journalistik. ”Uppdraget verkar vara en ideologisk konstruktion” vars syfte 
är att objektifiera de värden som gör oss mänskliga. Massmedieideologins värden är t ex 
saklighet och objektivitet, men dessa ”styr oss bort från det mänskliga”, Nerman, Bengt; 
Den offentliga lögnen, Atlas, Stockholm 1997, s 47ff. I en intervju förklarar Nerman: ”Vad 
Lars Furhoff gjorde var att skaffa denna kår [journalistkåren] en ideologi. Denna ideologi 
byggde på en gammal liberal dröm om att samhället måste hållas i balans av olika krafter. 
Därför ska det finnas instanser i samhället som är objektiva, granskande, dömande. Och en 
sådan instans hade man tänkt sig att massmedierna skulle vara. Ideologin byggde på elittän-
kande”, Josefsson, Dan; ”Den stora myten om journalisten”, en artikel i Josefsson, Dan (red) 
Välkommen till dramafabriken. En avslöjande granskning av medieindustrin, Ordfront, 
Stockholm 2000, s 12 
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tisk, men snarare är den en dynamisk process som inte alls är självklar. 
Huruvida journalistik idag fungerar som den fjärde statsmakten kan ifråga-
sättas. I takt med att samhället förändras påverkas också journalistikens 
villkor och identitet. Vissa forskare talar inte längre om journalistik utan 
om postjournalistik, för att markera att de samhälleliga förutsättningarna 
radikalt ändrades i slutet av 1900-talet.19 Konsekvensen är att journalisti-
kens anspråk på att företräda en realistisk verklighetsbeskrivning kan kriti-
seras.20 Den eventuella förmågan till verklighetsbeskrivningar innebär dock 
inte att makten har gått förlorad. Medieforskaren Jesper Strömbäck argu-
menterar för att media har reell makt över våra tankar och vår dagordning 
endast om medborgarna tar del av innehållet.21 Den principiella makten 
däremot, är juridiskt reglerad i tryckfrihetsförordningen och yttrande-
frihetsgrundlagen. Makten kan liknas vid ett socialt kontrakt som medierna 
och staten har ingått. Staten avstår från makten att styra över granskning, 
debatt och information och överlämnar den makten till medierna. Men 
överlämnandet innebär inte att medierna är fria att publicera vad som helst. 
De har en ”moralisk skyldighet att införskaffa och sprida relevant informa-
tion”.22 På vilket sätt journalisterna ska utöva makten råder det delade me-
ningar om. I västerländska samhällen tycks diskussioner om journalistik 
mer röra ägarkoncentration och ägarmakt än på vilket sätt statens lagstif-
tande makt begränsar den publicistiska friheten. Tekniska möjligheter gör 
det idag möjligt för medierna att interagera och varje individ kan själv pub-
licera sig globalt. Den medialiserade världen har förändrat både vår kultur 
och vår självbild.23 Kanske fäller journalister krokben för sig själva. Så tror 
åtminstone några av de medieforskare som är mest kritiska till en allt större 
ägarkoncentration.24 Oavsett hur mediemakten25 egentligen ser ut, så finns 

                             
19 Exempel är Kalla krigets slut, Berlinmurens fall, nationalstatens minskade betydelse, 
framväxten av informationssamhället och expanderingen av mediesfären, det vill säga att 
journalistiken själv iscensätter det politiska spelet mer än att de granskar ett befintligt sy-
stem. 
20 ”Man kanske inte kan proklamera journalistikens död vid symbolåret 1989 eller januari 
1995, men under 1990-talet ser vi en djupgående förvandling av nyhetsmediernas funktio-
ner, vilken signalerar slutet på en institution så som vi känner den.” Ekekrantz, Jan och 
Olsson, Tom; Journalistikens tid, Skriftserien 1998:2, JMK Stockholms universitet, s 34 
21 Strömbäck, Jesper, aa, s 25. Denna uppfattning, som i förstone kan framstå som självklar, 
försvaras även av Lars Furhoff. Furhoff, Lars; Makten över journalistiken, Natur och Kultur, 
Stockholm 1991, s 12. En problematik som uppstår i förlängningen är dock vilken verklig-
hetstolkning makten gör anspråk på. 
22 Strömbäck, Jesper, aa, s 73 
23 För en mer utförlig diskussion se Thompson, John B; The Media and Modernity. A Social 
Theory of the Media, Polity Press, Cambridge (1995) 1996, s 207-234 
24 Den amerikanske medieforskaren Robert W McChesney anser att journalistiken knappast 
längre ”utgör någon demokratisk kraft”, McChesney, Robert W; All makt åt medierna. Eller 
ge folk vad folk vill ha?, Bokförlaget DN, Stockholm 2001, s 55. Se även diskussionen om 
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det teorier om hur journalistikens ideal ska formuleras och vad dess upp-
drag innebär. 

Två frågeställningar ska diskuteras i detta kapitel. Den första är innebör-
den av teorin om konsekvensneutralitet och teorin om det sociala ansvaret.26 
Dessa visar att det finns olika synsätt på journalistikens uppdrag och makt i 
vår liberala publicistiska tradition. Begreppet ansvar är grundläggande för 
skillnaden mellan dem.27 Undersökningen av teorierna syftar till att  

                                                                                                                           
mediekonglomeraten, s 55–115. Vidare skriver McChesney: ”I slutet av 1990-talet nådde 
medievärlden en avgörande vändpunkt. Dessförinnan hade det i första hand varit nationellt, 
men i början av 2000-talet har en global mediemarknad framträtt med full kraft./---/idag 
måste man först skaffa sig ett grepp om det globala kommersiella systemet i stort. Detta 
systems framväxt hänger nära samman med framväxten av ett avsevärt mer integrerat ’nyli-
beralt’ världsomspännande kapitalistiskt ekonomiskt system.”, McChesney, Robert W, aa, s 
131. I Sverige är journalisten Maria-Pia Boëthius en av dem som starkast har kritiserat 
ägarkoncentration. Hon anser att hotet mot en fri journalistik idag inte kommer från statlig 
reglering, utan från stora medieägare som Rupert Murdoch, Ted Turner, eller i Sverige 
Bonnierkoncernen. Boëthius, Maria-Pia; Mediernas svarta bok. En kriminografi, Ordfront, 
Stockholm 2001, s 18f. Detta utvecklar Boëthius också i en artikelserie i Dagens Nyheter 
22, 24 och 26 mars 1998. Den engelske sociologen John B Thompsons uppfattning om 
mediekoncentration är att: ”A laissez-faire approach to economic activity is not necessarily 
the best guarantor of freedom of expression, since an unregulated market may develop in a 
way that effectively reduces diversity and limits the capacity of most individuals to make 
their views heard. Thompson, John B; aa, s 239. En begränsad konkurrens på mediemarkna-
den anser förre pressombudsmannen Pär-Arne Jigenius kan leda till negativa ändringar i 
lagstiftningen om tryckfrihet: ”Det finns en risk för att när det i sinom tid uppstår en akut 
situation rörande ägarkoncentration och bristande konkurrens och EU-anpassning inom 
mediesektorn, så kommer statsmakterna att under starkt politiskt tryck besluta om Etiska 
regler som från tryckfrihetssynpunkt lämnar en del övrigt att önska”, Jigenius, Pär-Arne; 
”Getingen och lejonet i Ulvskogen”, GöteborgsPosten, 22 juni 1997. 
25 Mediemakt kan tolkas på olika sätt: Som självbestämmande, som makt över den publicis-
tiska processen och resultatet, eller som allmänhetens och politikens makt över medierna. 
26 Inom samhällsvetenskaperna indelas medieteorierna i fyra riktningar: den auktoritära, den 
marxistiska, den frihetliga samt den sociala ansvarsteorin. Grundfrågan är hur stort inflytan-
de den lagstiftande makten ska ha över mediernas publicistiska frihet. Maktfördelningen är 
en ständigt pågående process som påverkas av den politiska makten och av ekonomiska 
förutsättningar. Sverige är ett av världens mest tryck- och yttrandefrihetsgrundade länder. 
Möjligheten att fälla en ansvarig utgivare i domstol är liten. Den auktoritära och marxistiska 
teorin förespråkar en stark lagstiftande kontroll av medierna. Den frihetliga och sociala 
ansvarsteorin värnar den publicistiska friheten. Det finns forskare som anser att den frihetli-
ga och den sociala ansvarteorin är två namn för samma sak. Louis W Liebovich menar att 
båda utgår från en liberal tradition. Vem kan påstå, frågar Liebovich, att den sociala ansvars-
teorin liksom den frihetliga är befriad från vinstdrivande intressen? Nerone, John C (ed); 
Last Rights. Revisiting Four Theories of the Press, University of Illinois Press, Urbana and 
Chicago 1995, s 83 
27 Ansvarsbegreppet har både en juridisk och en moralisk innebörd. I ansvarsutredningen, 
efter regeringens och myndigheternas agerande efter tsunamikatastrofen på Annandag jul år 
2004, särskilde kommissionen tre slags rättsliga ansvarsformer: det skadeståndsrättliga, det 
straffrättsliga och det disciplinära (arbetsrättliga) ansvaret. Men medias ansvar kan inte 
kategoriseras på samma sätt. Det juridiska ansvaret för mediernas del begränsas av grund-
lagsregleringens och straffrättens bestämmelser om förtal. SOU 2005:104: Sverige och 
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beskriva och analysera argumenten som ligger till grund för dem. Den 
andra frågeställningen riktar sig mot yrkesrollen. Journalister är inte en 
homogen grupp, vilket det kanske är lätt att luras att tro i teorier om journa-
listik. I relation till några yrkesprofiler kommer mångfalden inom yrkes-
gruppen att gestaltas i olika yrkesprofiler. Den senare diskussionen finns 
det anledning att återvända till i kapitel tre och fyra när den empiriska stu-
dien ska presenteras. 

Teorin om konsekvensneutralitet 

Om samförstånd nås, är yttrandefriheten i egentlig mening avskaffad.28 

Att vara konsekvensneutral innebär i korthet att publicera utan hänsyn till 
konsekvenserna. Sanning går före hänsyn, vilket innebär att det är viktigare 
att informera allmänheten än att avstå från att publicera på grund av att 
någon lider skada. Det främsta argumentet är att det är demokratiskt.  
Genom att förse medborgarna med det underlag de behöver kan de fatta 
självständiga beslut. Journalistiken tjänar det demokratiska och fria sam-
hället. Den tjänar inte samhällsinstitutioner eller staten, utan uppdraget är 
att förvalta det öppna demokratiska samhället genom att förse människor 
med kunskap. Detta argument kan tolkas som medborgarnas rättighet att 
kunna fatta egna beslut och därmed värnas den enskildas frihet genom en 
opartisk och sanningsdrivande journalistik. 

Sanning betyder inte att allt ska berättas. Det skulle bli orimligt att ta del 
av en journalistik som inte urskilde frågeställningar och fakta i en ocean av 
information. Vad som ska publiceras är en fråga om relevans, inte om hän-
syn eller integritet. Att en uppgift är sann kan innebära olika saker. Det kan 
betyda att det är sant att någon har påstått en viss sak eller att det är sant att 
en viss händelse har ägt rum eller att det är sant att verkligheten förhåller 
sig på ett visst sätt. Det som är sant behöver inte överensstämma med majo-
ritetens förståelse av verkligheten, men eftersom journalister tolkar, grans-
kar och selekterar information så behöver det finnas en koppling mellan en 
kontrollerbar uppgift och det som berättas. En journalist som ljuger eller 

                                                                                                                           
tsunamin- granskning och förslag. Huvudrapport från 2005 års katastrofkommission, http:–
//www.sweden.gov.se/content/1/c6/05/42/79/a969e8c1.pdf, s 63f. Ansvar, som det diskute-
ras i detta kapitel, handlar inte om den juridiska frågan, utan om ideologiska föreställningar 
angående vilket moraliskt ansvar publicistiken bör ta. 
28 Axberger, Hans-Gunnar; ”Yttrandefrihetsreviret och pressen som dess försvarare”, artikel 
i Asp, Kent (red); Uppdraget, Tiden, Stockholm 1992, s 35 
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medvetet förvanskar uppgifter bedriver med nämnda definition inte journa-
listik.29 

Sanning är en journalistisk plikt, en grundsten i förutsättningarna för 
verksamheten.30 Enligt konsekvensneutraliteten blir sanning en plikt som 
journalisterna måste prioritera, vilken påminner om Immanuel Kants tolk-
ning av plikten. Enligt Kant bör vi handla efter vissa plikter oavsett vilka 
individuella önskningar eller drifter vi styrs av. Den som övertygat håller 
sig till sanningen och avstår från att ljuga eller förvanska uppgifter, den 
personen handlar moraliskt rätt. Ett av Kants argument för att alltid tala 
sanning är att vi inte känner till konsekvenserna av våra handlingar, därför 

                             
29 En klassisk diskussion är om det är tillåtet att använda lögn eller uppträda under falsk 
identitet i syfte att avslöja sanningen. Ett exempel är dold kamera, en arbetsmetod som både 
har ifrågasatts och försvarats. En av användarna av dold kamera är Janne Josefsson i pro-
grammet Uppdrag granskning i Sveriges Television. År 2002 sändes Josefssons så kallade 
valstugereportage. Lokalpolitiker filmades utan vetskap, några månader före valet, medan de 
samtalade med en reporter som utgav sig för att vara en väljare med främlingsfientliga 
åsikter. Reportaget avslöjade att det finns främlingsfientliga åsikter i alla de partier som 
tillfrågades. Konsekvensen blev att flera av dem som figurerat avgick från sina poster. Tro-
ligen påverkade inslaget valutgången. Programmet ledde till 90 anmälningar till Gransk-
ningsnämnden. Bland kritikerna framfördes argument som att metoden minskar tilltron till 
journalistiken och visar bristande respekt för den enskilde. Detta anser exempelvis SVT:s 
reporter Lars Adaktusson. Adaktusson, Lars; ”Lars Adaktusson kritisk till valstugereporta-
get: Dolda kameran olämplig i SVT”, Dagens Nyheter, 23 september 2002. De som förvara-
de metoden i detta fall ansåg att uppgifterna hade varit omöjliga, eller åtminstone svåra, att 
få fram på annat sätt. Olle Stenholm, Allmänhetens Pressombudsman, förvarade den dolda 
kameran med hänvisning till allmänintresset. Göteborgsposten; ”Med granskarens egna 
ögon sett”, 27 september 2002. Josefsson, som fått kritik för att han inte väntade med upp-
gifterna till efter valet, menar i samma artikel att ”Det hade varit ett journalistiskt haveri och 
tjänstefel”, aa. I detta exempel står hänsyn till enskilda mot behovet hos allmänheten att få 
veta. 
30 Att publicera lögner kan vara brottsligt. Det hör inte till vardagligheterna att justitiekans-
lern, JK, väcker åtal om förtal mot medierna, men i december 2005 hände det för första 
gången på 15 år. Det tidigare åtalet mot Expressens dåvarande ansvarige utgivare Bo Ström-
stedt gällde artiklar om spelfusk genom uppgjorda hockey- och bandymatcher. Strömstedt 
friades på alla punkter. Förtalsmålet som väcktes i december 2005 mot ansvarige utgivaren 
Otto Sjöberg rörde en artikel, den 15 december 2005, om skådespelaren Mikael Persbrandt 
som uppgavs ha blivit intagen på klinik för akut alkoholförgiftning. JK väckte åtal framför 
allt av två skäl: dels för att ”det finns ett samhällsintresse i att ingripa mot djupt kränkande 
uppgifter av privat natur som saknar grund”, dels för att ”övertramp som innefattar brott 
måste beivras inom rättssystemet, och beivras effektivt”, Lambertz, Göran; ”Svensk press 
kan vänta sig hårdare tryckfrihetslagar”, Dagens Nyheter, 30 december 2005. Olle Sten-
holm, PO, ansåg att JK missade kärnfrågan: ”Medierna har mycket större anledning att hålla 
sig medvetna om vilka skador de genom ansvarslös journalistik kan tillfoga okända, svaga 
och försvarslösa människor vilkas fall justitiekanslern inte ens känner till. Här är det bara 
mediernas egen självprövning, självkritik och självsanering som hjälper. Problemet ligger 
inte i bristande lagstiftning. Vi behöver inte lagar som undan för undan förvandlas till 
Tryckofrihetsförordning och Yttrandeofrihetsgrundlag.” Stenholm, Olle; ”Självsanering 
bättre än lag”, Svenska Dagbladet, 23 dec 2005 
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är det alltid moraliskt rätt att handla pliktenligt.31 Konsekvensneutralitetens 
principer förhåller sig likartat. I tre punkter kan teorin sammanfattas så här: 

 
1. Publicera det som är sant och relevant oavsett konsekvenserna.  
2. Journalister bör förhålla sig neutrala till det som publiceras.  
3. Ta ansvar endast för förutsedda konsekvenser av publiceringar. 

Eftersom det inte går att veta vilka konsekvenser en publicering får bör 
journalister inte avstå på grund av hänsyn. Om hänsyn får styra riskerar 
medierna att beröva läsare, lyssnare eller tittare möjligheten att själva bilda 
sig en uppfattning. Allt som hindrar en fri åsiktsbildning ska motverkas. Att 
teorin värnar om en rättvis bedömning, det vill säga att reportrar och redak-
tioner bör förhålla sig så neutrala som möjligt, innebär att journalisterna 
undgår misstankar om att ha andra lojaliteter än uppdraget att granska och 
informera. Därför bör en redaktion eller en reporter inte undanhålla ens 
sådana uppgifter som kan vara till skada för till exempel ett företag eller en 
enskild person, så länge de är sanna och relevanta.32 
                             
31 Plikt är enligt Kant de handlingsföreskrifter eller imperativ som våra moraliska över-
väganden föreskriver. Plikt är motsatsen till böjelser, som är människans sinnliga drifter och 
behov. 
32 Erik Fichtelius är förmodligen den svenske reporter som mest försvarat konsekvensneut-
raliteten. Journalistkolleger kunde i december 2002 rapportera att Fichtelius, reporter på 
SVT, hade haft 40 hemliga och bandade möten med statsminister Göran Persson under sex 
års tid. Uppdraget var känt för Fichtelius överordnade och syftet var att i förväg samla inter-
vjumaterial med statsministern, som sedan på ett snabbt sätt skulle kunna komma att använ-
das i samband med statsministerns avgång. Dilemmat var tvåfaldigt: dels skulle Fichtelius 
arbeta med utfrågningen av partiledarna och de båda linjernas företrädare inför EMU-
omröstningen, dels fanns misstanken om att särskilda hänsyn skulle kunna komma att tas om 
en reporter på ett gemytligt sätt delade hemligheter med statsministern utan att informera 
allmänheten. I debatten om Fichtelius agerande fanns två tendenser, dels att ifrågasätta 
journalisters förmåga till uppriktigt granskande om nära allianser med makthavare knyts, 
dels att diskutera trovärdigheten gentemot allmänheten genom det intryck samtalen kunde 
ge. Förre pressombudsmannen Pär-Arne Jigenius ansåg att ”Min slutsats är att Erik Fichteli-
us inte efter en mångårig och förtroendefull relation till statsministern kan verka som inri-
kespolitisk kommentator så länge Göran Persson är kvar på sin post”, Jigenius, Pär-Arne; 
”Fichtelius kan inte komma tillbaka”, Dagens Nyheter, 19 december 2002. Yrsa Stenius 
kommenterade avslöjandet: ”Integritet, förmågan att förbli opåverkad av ovidkommande 
hänsyn vid utövandet av något arbete, någon skyldighet som kräver oväld är i grunden en 
fråga om karaktärsegenskaper, inte vem man äter middag med”, Stenius, Yrsa; ”Persson 
liknar en kränkt femåring”, Aftonbladet, 17 december 2002. Själv menade Fichtelius att han 
inte hade begått något fel. ”Ska jag som politisk reporter kunna förstå och rapportera om vad 
som händer räcker det inte att jag läser propositioner och utskottsbetänkanden. Jag måste 
också kunna föra samtal med de insatta politiska aktörerna/---/I vilken utsträckning jag levt 
upp till kraven på opartiskhet och saklighet är inte min sak att bedöma, utan det åligger 
ytterst tittarna, granskningsnämnden och mina chefer”, Fichtelius, Erik; ”Farligt nära stats-
ministern”, Svenska Dagbladet, 15 december 2002. I en intervju försvarade Fichtelius sitt 
agerande: ”Jag vet vad jag har gjort, varför jag gjort det och på vems uppdrag. På sikt är jag 
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Konsekvensneutralitet betyder att nyhetsförmedlaren ska stå neutral i för-
hållande till vem eller vad som gynnas eller drabbas av en nyhet som är 
sann och relevant/---/Nyhetsrapportören ska inte ha någon avsikt beträffan-
de effekten av det han gör. Han ska inte välja nyheter av hänsyn till det ena 
eller andra partsintresset. I den meningen måste nyhetsförmedlingen vara 
hänsynslös.33 

Föreställningen om att journalister ska stå på det godas sida är enligt Sveri-
ges televisions reporter Erik Fichtelius en vantolkning av uppdraget. En 
redaktion eller en reporter ska inte stå på någons sida. Medierna bör istället 
undvika att sprida fördomar och rykten, vilket en partisk journalistik onek-
ligen leder till.34 Den amerikanske medieforskaren David Gordon argumen-
terar på liknande sätt. Att publicera sanningen är så viktigt att det bör ges 
företräde framför alla andra etiska hänsyn. Om allmänheten bör känna till 
en viss uppgift ska det krävas en nästintill oundviklig fara för människoliv 
för att undanhålla informationen. Även om medierna vid ett enstaka tillfälle 
undanhåller information utifrån fara för människoliv, bör de aldrig gå ären-

                                                                                                                           
övertygad om att jag kommer att vinna både förståelse och respekt för det”, Journalisten; 
”Jag har inte gjort fel”, 14–20 januari 2003. Fichtelius lämnade sin tjänst som politisk kom-
mentator och blev istället projektledare på SVT24. Olle Stenholm drog nio slutsatser av 
”affären”, vilka visade att Fichtelius hade ”lidit stor skada som politisk journalist”, men att 
han i vissa hänseenden inte hade begått något fel enligt Stenholm: ”Att komma överens med 
en intervjuperson om att inspelade intervjuer inte ska sändas förrän efter en viss tidpunkt i 
framtiden är inget konstigt. Statsministern lovar att vara frispråkig om frispråkigheten inte 
offentliggörs förrän han avgått som regeringschef. Att acceptera det villkoret i utbyte mot 
unikt intervjumaterial är inte ett publicistiskt svek.” Stenholm, Olle; ”Nio slutsatser av 
Fichteliusaffären”, Pressens tidning, 16 jan 2003. Fyra år senare lämnade han även den 
tjänsten, efter att tidningen Resumé berättat att Fichtelius varit på privat middag hos stats-
minister Göran Persson. SVT:s informationsdirektör Helga Braagøe sa att ”SVT:s oberoen-
de ställning får inte ifrågasättas. Det var olämpligt av Erik att gå på middagen/---/Middagen 
var av privat karaktär och han hade hustrun med sig. Sådant kan ge oss förtroendeproblem 
som vi inte har råd med, särskilt inte under ett valår”, Aftonbladet; ”Fichtelius får sparken – 
igen”, 17 februari 2006. Själv kommenterade Fichtelius: ”Det var dumt gjort. Jag gör en 
pudel”, vilket föranledde Johannes Åman på Dagens Nyheters ledarsida att tycka till: ”Det 
är klart att en sådan journalist [som granskar den politiska makten] har en hållning i frågan 
om hur stor närhet man kan ha till makten. Att då beteckna det egna agerandet som ’dumt’ 
och ’göra en pudel’ är att fly från det yrkesetiska ansvaret”, Åman, Johannes; ”En dum 
pudel”, Dagens Nyheter, 17 februari 2006 
33 Fichtelius, Erik; Nyhetsjournalistik. Tio gyllene regler, Sveriges Utbildningsradio AB, 
Stockholm 19997, s 109 
34 Fichtelius, Erik; aa, s 116. Fichtelius kritiserar nyhetsreportrar för att journalistikens egen 
agenda döljer den demokratiska processen. Journalisterna lämnar större utrymme åt egna 
tolkningar, än åt att återge de folkvaldas egna röster. ”Konsekvensen är att politikernas ord 
blir starkt beroende av hur journalister återger argumentationen och i vilket sammanhang 
journalisterna sätter meningarna. Det här vill många redaktioner inte höra talas om./---/Det 
kontroversiella är förstås att detta utmanar mediernas grindvakter, som länge ensamma 
kunnat bestämma vad folket ska få se eller läsa.”, Fichtelius, Erik; ”Bryt mediernas makt”, 
Svenska Dagbladet, 15 december 2002 
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den genom att publicera en lögn eller dåligt underbyggda påståenden. Det 
handlar om journalistikens trovärdighet. Sanning är ett nödvändigt kriteri-
um för att juridiskt och moraliskt kunna motivera den journalistiska verk-
samheten. 

If a proper attention is paid to truth telling as the key ethical principle, the 
other ethical concerns will resolve themselves.35 

Det amerikanska uttrycket ”publish and be damned” illustrerar den konse-
kvensneutrala positionen, det vill säga att publicera utan hänsyn till konse-
kvenser för den som granskas eller för redaktionen.36 Men denna teori rym-
mer svårigheter. Den första är hur journalister ska tolka och bedöma inne-
börden av vad som är sant och relevant. Frågan om vad som är sant bety-
der: vad är det som har hänt – egentligen? En text som informerar om 
exempelvis tid och plats för en olycka är mindre komplicerad än en som 
ska svara på frågan varför. Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt har en 
annorlunda tolkning, än Fichtelius och Gordon, av vad sanning kan innebä-
ra. De menar att sanning och objektivitet37 i praktiken snarare har med ny-
heternas form och ritual att göra, än med det faktum att ett påstående över-
ensstämmer med en objektiv verklighet. Det finns ett uppfyllande av  
sanning och objektivitet i berättandet, genom att nyheten förmedlas. 

                             
35 Gordon, A David; Kittross, John M och Reuss, Carol; Controversies in Media Ethics, 
Longman Publishers, New York 1996, s 83, 87f 
36 Ett av de mer kända exemplen på ”publish and be damnded” är Watergateaffären 1972–
74. Journalisterna Carl Bernstein och Bob Wodward vid Washington Post nystade upp en 
politisk skandal som ledde till rättegångar mot de inblandade och president Nixons avgång. 
Nyhetsrapporteringen inleddes med arresteringen av fem män som brutit sig in i Demokra-
tiska partiets högkvarter i Watergatebyggnaden i Washington. Efter hård granskning, 
grävande och uppgifter från hemlig källa, Deep Throat, framkom att Vita huset var djupt 
involverat i smutskastningskampanjer och avlyssningar av demokraternas ledande kandida-
ter inför presidentvalet. 
37 Begreppet objektivitet är lika mångfasetterat som sanning. Professorn i statsvetenskap 
Jörgen Westerståhl gjorde redan i början av 1970-talet ett förslag till indelning av innebör-
der av objektivitet: oproblematisk objektivitetstro; objektiviteten som riktmärke; objektivitet 
genom konkurrens; objektiviteten ett skenvärde, samt objektivitet som ett falskt värde ägnat 
att skydda en viss samhällsordning. Westerståhl skiljer i definitionerna mellan värderande 
ställningstaganden och föreställningar om hur verkligheten är beskaffad. Objektivitetsbe-
greppet delar Westerståhl in i två delar: saklighet och opartiskhet. Sakligheten delas in sin 
tur upp i sanning och relevans. Opartiskheten delas upp i balans och neutral presentation. 
Westerståhl, Jörgen; Objektiv nyhetsförmedling, Akademiförlaget, Stockholm 1972, s 1f. 
Strömbäck anser att denna definition har problem därför att det inte finns något som visar att 
verkligheten är balanserad, ”en journalistik som lever upp till att vara innehållsmässigt 
balanserad i slutändan kan ge en mer missvisande bild av verkligheten än om journalistiken 
varit obalanserad”. Strömbäck, Jesper; aa, s 80f 
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Reportrar har ofta små möjligheter att skaffa sig tillförlitlig information för 
att kunna värdera sanningshalten i uttalanden och utspel. Vad man vet är att 
någon påstått en viss sak, inte om detta är riktigt. I praktiken definieras ob-
jektiva fakta därför som att någon sagt en viss sak. Istället för att försöka 
ägna tid åt att pröva sanningshalten i det som sägs är det också vanligt att 
låta någon med en annan åsikt komma till tals. Objektivitet blir att presen-
tera två parters uttalanden i en fråga. Därigenom tillfredsställs också krav på 
balans och/eller allsidighet.38 

Här ges sanningsbegreppet snarare innebörden att inget förtiga, än att be-
skriva en händelse på ett allomfattande sätt. Det är återgivningen av utta-
landet som återges på ett sant eller falskt sätt, inte de korrekta händelserna 
bakom uppgifterna. Medierna förser allmänheten med fakta och kommenta-
rer som är relevanta för att en fri åsiktsbildning ska kunna värnas.39 Men i 
något skede måste reportern göra ett urval av fakta och vinkla artikeln för 
att den ska kunna bli begriplig. De fakta reportern plockar ut och dem hon 
intervjuar, illustrerar hennes urval. Oavsiktligt eller inte så görs med urvalet 
en värdering av vad som anses relevant och hur det ska berättas. Detta leder 
över till konsekvensneutralitetens andra svårighet. 

Den andra svårigheten är hur den enskilda reportern dels ska kunna und-
vika att färga nyheterna med sina värderingar, dels kunna förhålla sig obe-
roende. Den amerikanske medieforskaren Matthew Kieran diskuterar  
konsekvensneutralitetens kontrast till ”partsintressen, värdeomdömen, för-
                             
38 Ekström, Mats och Nohrstedt, Stig-Arne; Journalistikens etiska problem, Rabén Prisma, 
Svenska Journalistförbundet, Stockholm 1996, s 21. En liknande relativistisk argumentation 
om sanning i praktiken redogör frilansjournalisten Anders Sundelin för: “Nu kan man in-
vända att allt inte kan vara sant i tidningen. Man ändrar ett namn för att skydda personen 
eller arrangerar ett foto. Det är okej, men läsaren ska få veta det. Man publicerar påståenden 
från personer som alls inte behöver vara sanna. Det är också okej, men läsaren måste få en 
chans att förstå att påståendet kan vara falskt. Reportern kan förenkla skeenden, trixa med 
tidsföljder, stuva om i handlingen – men inte av någon annan orsak än att nå fram till en så 
sann bild som möjligt av verkligheten.” Sundelin, Anders; ”Utan hänsyn till etik och moral”, 
Hot mot sanningen, Scoop, Göteborg 1994, s 87f 
39 Bland annat av detta skäl har New York Times tagit för vana att publicera rättelser om 
alla slags fel, stora som små, som finns i tidningen. Men det är en angelägenhet, anser chef-
redaktören Gail Collins, inte enbart för dagens läsare utan också för framtida läsare och 
forskare som använder medier som databas. ”We correct all errors, from heart-stoppingly 
egregious to sublimely insignificant, because we belive thar The Times should take its repu-
tation for accuracy seriously. It’s also an important discipline. We want to cultivate the 
reflexe that automatically fixes any inaccuracy, without whining”, Collins, Gail; ”A Letter 
From the Editor: It All Goes on the Permanent Record”, New York Times, 2 okt 2005, 
http:/www.urielw.com/refs/051002.htm. Ett exempel på motsatt utveckling är Dagens Media 
som på sin websida lägger ut obekräftade nyheter med varningen “Läs på egen risk”. Chef-
redaktören Rolf van den Brink motiverar publiceringarna: ”När vi har hört något som vi tror 
på men inte hunnit få tag på någon som kan bekräfta, så kan vi markera att det finns en 
osäkerhet genom att skriva ut det tydligt”, Journalisten, ”Men hallå, Rolf van den Brink”, 7 
dec 2005, http://www.journalisten.se/a.aspx?article_idle=10185. 
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domar eller känslor vilka en deltagare i en demonstration troligen skulle 
vilja uttrycka”.40 Ett av hoten mot den oberoende journalistiken och repor-
tern är att ”känslomässigt komma för nära, att bli för säker och att ha för 
stort intresse av att upprätthålla en relation för att kunna rapporterna objek-
tivt”.41 Det som bedöms som relevant i nyheten kan tendera att relateras i 
förhållande till reporterns perspektiv och värderingar, snarare än i förhål-
lande till allmänheten.42 Frågan är om berättelsen och texten i sig rymmer 
en sådan mångfald av tolkningar – oavsett reporterns noggrannhet – att den 
alltid uppfattas olika beroende på sammanhang och person. När Dagens 
Nyheters reporter Gert Svensson gjorde en artikelserie om svensk journa-
listkultur intervjuade han bland annat en reporter från vardera Expressen 
och Aftonbladet. De fick läsa igenom artikeln innan publicering, ge syn-
punkter och slutligen godkänna texten. Trots deras egen medverkan känner 
de inte igen sig i artikeln. En av dem skrev i ett e-brev till Svensson: ”Jag 
vet att jag har sagt det jag påstås ha sagt. Ändå – jag känner inte igen mig. 
Journalisten du beskriver är inte jag”.43 

Enligt den konsekvensneutrala teorin är en publicering rätt om den är 
sann och relevant, oavsett vilka konsekvenserna blir. Men kan den konse-
kvensneutrale utgivaren, inom lagens ramar, trots det offentliggöra vad som 
helst? Gordon argumenterar för det. Fichtelius nämner däremot vissa situa-
tioner när konsekvensneutraliteten bör åsidosättas, nämligen privatlivets 
helgd; hänsyn till anhöriga i samband med självmord och olyckor; att inte 
framhäva personers ras, kön, nationalitet, yrke, politiska tillhörighet eller 
religiösa åskådning samt i samband med namnpubliceringar som kan skada 
människor ”om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges”. 
Fichtelius restriktioner sammanfaller med journalisternas etiska regler i 
Etiska regler för press, radio och tv. Det avgörande är i vilken omfattning 

                             
40 Kieran, Matthew; Media Ethics. A Philosophical Approach, Praeger, London 1999, s 46 
41 Kieran, Matthew; aa, s 47 
42 Fichtelius har ett exempel som illustrerar konsekvensneutralitetens svårigheter. Exemplet 
handlar om familjen Sincari som gömde sig undan de svenska myndigheterna i kyrkan i 
Åsele. Ett av de främsta bevisen för att de var politiskt förföljda var en annons i en turkisk 
tidning, där familjens fäder efterlystes som farliga PKK-sympatisörer. Nordnytt publicerade 
dessa uppgifter och familjernas sak stärktes. Nordnytt undersökte dock efterlysningen när-
mare och kunde konstatera att den sannolikt var en förfalskning. Huvudbeviset förstördes 
och Sincaris sak försvagades. Fichtelius kommenterar: ”Det var rätt och nödvändigt att 
publicera de nya uppgifterna om den falska efterlysningen, menar jag. Konsekvensneutrali-
teten måste drivas långt som princip. Detta har stor betydelse också för nyhetsmediernas 
trovärdighet. Om vi av något slags godhjärtat skäl censurerar nyheter kommer det bara att 
leda till ryktesspridning och fördomar”. Fichtelius, Erik; aa, s 115f 
43 Dagens Nyheter; ”Om jag har flyt får jag kickar”, 13 sept 2005 
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allmänhetens intresse är viktigare än skyddet för den enskilde. Om allmän-
intresset är större än hänsynen, bör man publicera.44 

Konsekvensneutralitetens tredje princip, att endast ta ansvar för förut-
sedda konsekvenser,45 har på ett juridiskt plan relativt självklara gränsdrag-
ningar. Men moraliskt ansvar – hur tar publicister och journalister moraliskt 
ansvar för förutsedda konsekvenser? Och i vilken grad tar de ansvar för det 
som inte publiceras? På vilken grund bedöms allmänhetens intresse vara av 
större vikt än den enskildas privatliv? Att ta ansvar enbart för förutsedda 
konsekvenser innebär att de som agerar är ansvariga för den förväntade 
effekten. Ansvar har de gentemot den som intervjuas eller granskas och 
gentemot dem som läser, lyssnar eller tittar. Detta synsätt hör troligen 
samman med en önskan om mod hos medierna att våga publicera även 
sådana uppgifter som kan riskera att slå tillbaka på dem själva, såsom artik-
larna som fällde president Nixon. Om publicister förväntas ta ansvar även 
för oförutsedda konsekvenser finns en risk att försiktighet prioriteras fram-
för obekväma avslöjanden, enligt konsekvensneutraliteten. 

En annan sida av sanningsidealet är dess pris. Om sanning är viktigare 
än hänsyn kanske medlen får gagna ändamålet. Är det tillåtet för reportern 
att ljuga eller dölja sina avsikter för att få fram sanningen? Det är inte sä-
kert att sanningar om korruption eller missförhållanden kan avslöjas om 
reportern uppriktigt talar om vad hon är ute efter – eller ens avslöjar att hon 
arbetar som journalist. Den amerikanska reportern Janet Malcolm anser att 
journalistik i sig innebär en maktfördelning mellan parter som aldrig kan bli 
jämlika och att journalistik därför är omoralisk. Sanningen kan aldrig  
gestaltas rättvisande och det bör reportern vara medveten om. Malcolm 
skrev ett reportage om journalisten Joe McGinniss som åtalades efter att ha 
skrivit en bok om Jeffrey MacDonald som dömdes för mord på fru och 
barn. För att få den dömdes förtroende och vänskap förespeglade McGin-
niss mördaren att han trodde på hans oskuld, medan han i boken drev tesen 
om hans skuld. Malcolm gjorde följande kommentar om journalistikens 
essens: 

Varenda journalist som inte är för dum eller för uppfylld av sin egen bety-
delse för att lägga märke till vad som sker vet att det han gör är moraliskt 
oförsvarbart. Han är en sorts bedragare med siktet inställt på människors få-

                             
44 Fichtelius, Erik; aa, s 114. Begreppet allmänintresset är diffust. Ibland används det i de-
batter om journalistik som ett försäljningsargument synonymt med folks intresse i allmän-
het. Med en sådan definition går det att försvara allt möjligt som folk är nyfikna på, exem-
pelvis kändisars sexliv. En annan betydelse av allmänintresset är sådant som folk behöver 
veta. I realiteten tolkas innebörden av vad folk behöver veta olika från en publicist till en 
annan. 
45 Kieran, Matthew; aa, s 53f 
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fänga, okunskap eller ensamhet. Han vinner deras förtroende för att sedan 
förråda dem utan minsta ånger.46 

Malcolms resonemang om journalistikens osanna karaktär leder inte till 
slutsatsen att lögn är försvarbar för att avslöja sanningar. Men den proble-
matiserar konsekvensneutraliteten och all journalistisk verksamhet. Allt 
som publiceras är inte sant, men om det finns skäl att tro att något är sant 
bör hänsynstaganden inte påverka beslutet om att publicera. 

Konsekvensneutralitet innebär att publicera trots medvetenhet om kon-
sekvenserna. I grunden finns en tilltro till individens förmåga att självstän-
digt fatta beslut om sitt liv, att det bästa för medborgarna är att journa-
listerna i så liten grad som möjligt påverkar. Medborgaren behöver verktyg 
för att själv kunna fatta beslut. Ett av dessa är journalistiken som bidrar till 
medborgarnas kunskap. Det finns en tendens till ett pliktbaserat tänkande, 
där den enskilda reportern ska stå tillbaka för ett sanningsanspråk eller 
medvetna värderingar. Eftersom reportrar eller enskilda redaktioner känner 
till konsekvenserna av en publicering eller har hela överblicken i skeenden 
bör publicister inte undanhålla relevant information från medborgarna på 
grund av hänsyn. 

Teorin om det sociala ansvaret 

I tio år har jag skjutit den här rollen framför mig. Kanske därför att jag anat 
vad som väntade mig. Jag var helt enkelt rädd.47 

Både den konsekvensneutrala och den sociala ansvarsteorin tillhör en libe-
ral publicistisk tradition.48 Den konsekvensneutrala teorin kan tolkas i en 
klassisk liberal tradition, där medborgarna ges så mycket frihet som möjligt 
att själva besluta över sina liv. Den sociala ansvarsteorin kan beskrivas som 
mer lik en liberalism som strävar efter rättvisa och rättigheter. I min redo-
görelse kommer jag att diskutera tre inriktningar: den radikala; den måttliga 
                             
46 Malcolm, Janet; Journalisten och mördaren, .doc nr 19, Norstedts (1990) 2005, s 15 
47 Wallraff, Günther; Längst därnere, Norstedts, Stockholm 1986, s 9 
48 Begreppet den sociala ansvarsteorin bildades i samband med den amerikanska parlamen-
tariska utredningen A Free and Responsible Press, även kallad the Hutchins Commission, 
1947. En av anledningarna till utredningen var att missnöjet med de mäktiga tidningsmagna-
terna i USA ökade alltmer. Ett led i att öka allmänhetens förtroende för pressen var att defi-
niera i vilken mån media har ansvar över det som publiceras och över sin egen utveckling. 
”that the media take it upon themselves to elevate their standards, providing citizens with 
the sort of raw material and disinterested guidance they need to govern themselves.” Nero-
ne, John C; aa, s 77 
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och den konservativa sociala ansvarsteorin.49 Den radikala och den måttliga 
teorin försvarar, i högre grad än den konservativa, statens rätt att begränsa 
journalistikens publicistiska utrymme. Den gemensamma beskrivningen av 
alla är att de värnar om sanning som en viktig princip, men till skillnad från 
konsekvensneutraliteten innebär den sociala ansvarsteorin att hänsyn ibland 
måste gå före sanning. Oberoende är också en viktig princip, men där  
konsekvensneutraliteten eftersträvar opartiskhet kan den sociala ansvarsteo-
rin försvara en partisk journalistik som tar ställning för det som tolkas som 
gott och rätt. En reporter bör ha förmåga till inlevelse och empati och hon 
bör aktivt arbeta för ett bättre samhälle. I likhet med konsekvens-
neutraliteten kan tre övergripande punkter formuleras om den sociala an-
svarteorins tre modeller: 

 
1. Visa hänsyn – avstå från att publicera om det vållar stor skada. 
2. Publicera det som bidrar till ett bättre och mer rättvist samhälle. 
3. Ta ansvar även för oförutsebara publicistiska konsekvenser. 

Enligt den radikala sociala ansvarsteorin vetter publicistiken dels åt en 
marxistisk förståelse, vilket innebär att reporterns och redaktionens uppgift 
är att värna de utsatta i samhället och att granska ekonomisk eller maktstyrd 
ojämlikhet utifrån ett klassperspektiv, dels åt en rättvis fördelning av det 
goda som inte motiveras utifrån ett klasstänkande, utan snarare grundas i 
strävan efter ett jämlikt medborgarskap. Det som förenar båda dessa synsätt 
är att reporterns huvudsakliga roll inte är att beskriva och rapporterna hän-
delser, utan att ta ställning för att förändra världen. Det publicistiska upp-
draget kan försvaras i relation till det sätt på vilket journalistiken bidrar till 
ett rättvisare samhälle. Till att börja med kan man reservera sig mot sådana 
normer som sanning, opartiskhet och objektivitet. I diskussionen om kon-
sekvensneutralitet hävdade Gordon att sanning är det kriterium som moti-
verar journalistikens praktiska utövning. Detta påstående har ifrågasatts av 
den amerikanske medieforskaren John Michael Kittross. Det är inte så, 
hävdar Kittross, att sanningsbegreppet är självskrivet. Kittross ifrågasätter 
om objektivitet och sanning över huvud taget är adekvata normer för  
nyhetsjournalistik. Är de verkligen möjliga att uppnå? Det finns en risk för 
att normerna blir en rökridå för vad som lika väl kan vara falskhet och 
bristande noggrannhet. I verkligenhet styrs reportrarna av egna minnen, 

                             
49 Nerone urskiljer tre modeller i den sociala ansvarsteorin, som jag har använt som förlaga 
till min diskussion. Det är den radikala, den måttliga och den konservativa modellen. Hans 
interpretation relateras dock till den publicistiska friheten i relation till statlig kontroll. Jag 
använder indelningen som ett teoretiskt grepp över synen på uppdraget och publicisternas 
ansvar. Nerone, John C; aa, s 77-123 
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känslor och intressen. Därför är normer som noggrannhet och opartiskhet 
viktigare än sanningskravet.50 

The social value of journalism and public relations requires high-quality 
practices reflecting ethical considerations that go beyond truth and objec-
tivity to accuracy and fairness.51 

Matthew Kieran går ännu längre genom att ifrågasätta om opartiskhet alls 
är en norm. Han anser att opartiskhet inte är önskvärt att uppfylla, även om 
vi skulle kunna det.52 Frågan om sanning, objektivitet och opartiskhet är 
möjliga eller inte att uppnå, bör skiljas från frågan om det är önskvärt eller 
inte. Om det finns risk för att det som publiceras får alltför dåliga konse-
kvenser för en enskild person eller för ett företag, så bör redaktionen över-
väga att avstå från sådan publicering. Allmänhetens intresse av information 
väger inte alltid tyngst. Objektivitet och opartiskhet tycks enligt konse-
kvensneutraliteten vara både möjligt att uppfylla och önskvärt att sträva 
efter. Så är det inte enligt den sociala ansvarsteorin. 

The best way of articulating how truth can be both subjective, in the sense 
that it depends on human experience, and yet objective, in the sense that we 
can be mistaken about how things are, is to think about secondary qualities 
such as colour. Colours are obviously subjective in the sense that they are 
necessary connected to our experience. Nonetheless, we obviously do not 
count every experience of seeing blue as necessarily an accurate experience 
of a thing’s being blue.53 

Det är nödvändigt, anser Kieran, att reportern är medveten om sina person-
liga preferenser och erkänner dem. Kanske till och med deklarerar dem i sin 
rapportering.54 En god journalist bör utveckla sin empati, så att hon får en 
känsla för varför människor handlar som de gör, för deras känslor, motiv 
och intentioner. Genom inlevelseförmåga kommer reportern att kunna för-
stå människor från insidan. Kieran uppfattar journalistik som närmare konst 
än vetenskap. Detta påverkar journalistikens arbetsmetoder och synen på 

                             
50 Gordon, David och Kittross, John Michael; aa, s 82, 90f 
51 Gordon, David och Kittross, John Michael; aa, s 90 
52 Kieran, Matthew; aa, s 57f. Kieran tar dock avstånd från en form av opartiskhet som 
ensidigt driver ett intresse eller förenklar sammanhang för att driva en egen övertygelse. 
53 Kieran, Matthew; aa, s 53f 
54 Ett exempel är journalisten Dan Josefsson som säger: ”Jag tycker att journalister ska 
förmedla verkligheten som de upplever den. Att läsarna klart och tydligt får veta var journa-
listen står är bara en fördel. Många svenska journalister gömmer sig bakom en fasad av 
objektivitet men tar ändå till retoriska grepp för att driva sin tes”. Journalisten, ”Jag måste ta 
i för att det ska nå ut”, 23–29 mars 2000 
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uppdraget.55 För Kieran är de egenskaper som reportern utvecklar viktiga 
för förmågan att kunna utföra en god journalistik. Hon bör utveckla en så-
dan empati att hon kan förstå den andra personen med både hjärta och hjär-
na och hon bör med konstnärlig inlevelse kunna framställa en händelse så 
att den präglas av reporterns personlighet. 

Varken Kittross eller Kieran argumenterar uttalat för en rättviseprincip. 
De diskuterar den journalistiska metoden, med vilken reportern bland annat 
kan försvara möjligheten av en partisk journalistik som syftar till att föränd-
ra välden till att bli en mer rättvis plats att leva på. Enskilda journalister 
som har tillämpat denna modell är till exempel grävande reportrar som 
tysken Günther Wallraff och svensken Janne Josefsson. De använder bland 
annat förklädnad eller dold kamera för att få fram uppgifter i syfte att avslö-
ja orättvisor eller maktmissbruk. Två skolor som försvarar subjektiv journa-
listik är New Journalism som namngavs av journalisten och författaren 
Tom Wolfe och Gonzo Journalism, en avknoppning av New Journalism 
vars upphovsman var Hunter S Thompson. De beskriv sin journalistik som 
att försätta sig själv i en form av medvetandeström och låta berättelsen 
framträda som en helhet. Istället för att citera och ordagrant återge vad  
någon säger så beskriver de historien från personens insida, ur hennes vin-
kel. Personer beskrivs inte ur en enda frågeställning utan de ingår i en stör-
re helhet i berättelsen. Reportern framträder själv i texten med sina åsikter, 
tankar och känslor. Bakgrunden är att journalistiken kan vara mer  
sanningsenlig om den öppet redovisar sina argument och känslor, än om 
den strävar efter objektivitet som inte finns.56 

En måttlig social ansvarsteori betonar positiva rättigheter mer än rätt-
visa. Här är inte klasskamp eller ekonomiska ojämlikheter lika framträdan-
de som i den radikala teorin. Journalistiken bör förvisso sträva efter att 
förändra samhället, men istället för att bryta ner maktstrukturer vill måttlig-

                             
55 Kieran, Matthew; aa, s 56ff. Ett exempel som illustrerar Kierans åsikter är följande: I 
samband med Xposeptember i Stockholm 2004 hölls ett seminarium om fotografiets me-
ningsskapande kraft i relation till samhället som politisk struktur. Stefan Jonsson, forskare 
och kritiker på Dagens Nyheter, drev tesen att dagens konstnärer är bättre på att förmedla 
och tolka de stora nyhetshändelserna än vad journalister är. ”CNN och de andra massmedi-
erna vinner kanske i snabbhet, men ger ingen bakgrund och undertrycker de erfarenheter 
som krockar med deras egna, västerländska perspektiv. I konsten finns däremot en kreativi-
tet och vana vid perspektivskiften som saknas i journalistiken.”, Madestrand, Bo; ”Bildens 
politiska kraft”, Dagens Nyheter, 14 sept 2004 
56 Janet Malcolm anser att en ansvarstagande journalist är medveten om sin makt och att hon 
har en skyldighet att tolka och värdera. Att t ex inte tolka intentionen i ett samtal, utan citera 
ordagrant, är en grym handling. ”Bara den mest obarmhärtiga (eller inkompetenta) journalist 
tvingar den intervjuade att stå för vad han bokstavligen sagt och låter bli att utföra den sorts 
redigering och omskrivning som våra öron utför automatiskt och ögonblickligt i verkliga 
livet”. Malcolm, Janet; aa, s 209 
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hetsförsvararna vara engagerade medskapare i en demokratisk samhälls-
process. Journalistiken bör arbeta för positiva rättigheter, genom att till 
exempel göra det möjligt för fler människor att göra sin röst hörd eller få 
fler intresserade av demokratiska val. Enligt denna teori ska världen föränd-
ras genom att människor – inklusive reportrarna själva – förändras genom 
empati, information och engagemang. Uttryck för den måttliga sociala an-
svarsteorin finns hos den amerikanske professorn i journalistik och kom-
munikation Jay Rosen. Han företräder Public Journalism, en rörelse som 
uppstod i USA i samband med att förtroendet för medierna rasade. Syftet 
med Public Journalism är att dels hitta en ny innebörd av vad journalister är 
till för, dels förstärka det demokratiska samhället.57 Tanken är att journalis-
ter, tillsammans med medborgare och samhällsinstitutioner, aktivt ska hjäl-
pa till att skapa ett bättre samhälle. Vägen mot det målet är inte att journa-
lister ska ange en specifik lösning, utan istället presentera olika vägar att 
komma framåt.58 

Enligt Public Journalism ska nyhetsjournalistiken uppfyllas av ett enga-
gemang för hela samhället. Eftersom grundlagen ger medierna en publicis-
tisk frihet så följer också ett ansvar: ”Ansvaret att hjälpa demokratin och 
den politiska kommunikationen att fungera bättre.”59 Makthavarna är inte 
en annan grupp människor, utan en del av samma samhälle som journalis-
terna lever i. Därför bör journalister visa större omsorg i behandlingen av 
offentliga företrädare. Likaså bör de se människor som medborgare, aktiva 
medborgare, snarare än som läsare, tittare, lyssnare eller en oidentifierad 
massa.60 Strömbäck kallar denna demokratisyn för deltagardemokrati.61 Till 
                             
57 Rosen blev 1989 ansvarig för Project on Public Life and the Press. Efter presidentvalet 
1988 började i USA en diskussion föras om journalistikens utveckling. Somliga menade att 
nyhetsjournalistiken i allt högre grad påverkade innehållet i politiken. ”Om pressen formar 
den politik vi har, hur kan den då också forma den politik vi behöver?”, Rosen, Ray; What 
are journalists for?, Yale University Press, New Haven and London 1999, s 55 
58 “It was a climate of mind, a style of commitment, a disturbance in the professional hierar-
chy, a passage between journalism and other attempts to strengthen American democracy, 
and a point of contact between the press and the university”, Rosen, Ray; What are journal-
ists for?, s 270 
59 Strömbäck, Jesper; “Vad innebär public journalism?”, Public Journalism på svenska, 
Demokratiinstitutet 2000, s 8 
60 Rosen, Ray; aa, s 13. Beckman, Petter; ”Tidningen som torg. Erfarenheter från DN:s 
mobila redaktion”, Public Journalism på svenska, Demokratiinstitutet, Sundsvall 2000, s 34. 
Radioreportern vid Sveriges Radio Ingrid Östlund är kritisk till att beskriva public journa-
lism som något extraordinärt. Hon argumenterar för att principerna i Public Journalism 
likaväl finns inom public service. ”Idealen för journalistik i ’allmänhetens tjänst’ och ’med-
borgarjournalistik’ är på ytan intill förväxlingen lika.”, Östlund, Ingrid; ”Public journalism 
eller public service?”, Public Journalism på svenska, Demokratiinstitutet 2000, s 49f 
61 Strömbäck, Jesper; aa, s 93f. En traditionell syn på journalistik innebär att ”Demokrati är 
vad vi har, information är vad människor behöver. Medborgare är vad vi har – tittare, lyss-
nare och läsare är vad vi behöver”. Enligt Public Journalism uttrycks uppgiften istället: 
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det journalistiska uppdraget hör att uppväcka hopp och motarbeta cynism. 
Ett par år efter presidentvalet 1988 skrev en av Washingtons Posts politiska 
reportrar en självkritisk kommentar som senare uppfattades som andan i 
Public Journalism: 

It is time for those of us in the world´s freest press to become activist´s, not 
on behalf of a particular party or politican, but on behalf of the process of 
self-government./---/We have to help reconnect politics and government – 
what happens in the campaign and what happens afterward in the public 
policy – if we are to have accountability by our elected officials and genu-
ine democracy in this country.62 

Public Journalism var en protest mot två tendenser; dels den så kallade 
horseracing-journalistiken, som de menade ägnade sig åt att jaga makthava-
re för att skapa en opinion mot politiker för att själva påverka den politiska 
agendan63, dels det amerikanska folkets minskade förtroende för media och 
för journalister. Enligt en måttlig social ansvarsteori är det angeläget att 
utveckla en välvillig journalistik. Syftet är att aktivt värna individernas 
rättigheter och samhällets utvecklande av dem. Det kan företrädesvis ske 
genom att tillåta en fri konkurrens mellan olika åsikter och tolkningar. 

Enligt en konservativ social ansvarsteori betonas i högre grad, än i den 
radikala och den måttliga, en fri publicistisk marknad.64 Syftet är att värna 
yttrandefriheten som en medborgerlig rättighet. Den konservativa teorin är 
den som minst av dessa tre försvarar en förändring av världen. Ju större 
mångfald av journalistiska medier det finns på marknaden, desto större 
möjlighet finns det för att journalistiken själv värnar om och reglerar det 
som publiceras. Denna teori försvarar en mediemarknad som så långt som 
möjligt är vinst- och marknadsstyrd. Om medierna, enligt denna teori, får 
fungera under en så frihetlig lagstiftning som möjligt och publicisterna kan 
ta ansvar i så hög grad som möjligt, kommer detta att leda till en mer rättvis 
journalistik.65 Medierna konkurrerar med varandra och ger därmed medbor-

                                                                                                                           
”Information är vad vi har, demokrati är vad vi behöver. Tittare, lyssnare och läsare är vad 
vi har – medborgare är vad vi behöver”. Strömbäck, Jesper; aa, s 94 
62 Broder, David S; ”Democracy and the Press”, Washington Post, 13 jan 1990 
63 Horseracing är ett begrepp som används för att jämföra vissa nyhetsreportrar och politiska 
reportrar med publiken på en hästkapplöpning. Begreppet har använts i samband med presi-
dentvalen. Journalisterna beskrivs som grovt partiska och ivriga påhejare av en viss presi-
dentkandidat. 
64 Strömbäck definierar den konservativa modellen som den ”frihetliga medieideologin”, 
vilken innebär att marknaden bör få styra så obehindrat som möjligt även när det gäller 
yttrandefrihet. Strömbäck, Jesper; aa, s 74 
65 Detta är en klassisk diskussion om journalistikens integritet gentemot både lagstiftare och 
ägare av medieföretag. I Sverige har den mediala arenan ändrat karaktär sedan 1980-talet då 
avregleringen inom radio- och tv genomfördes. Då ökade konkurrensen samtidigt med 
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garna en mångfald i journalistiken. Den konservativa teorin försvarar en 
aktiv förändring av samhället och ett socialt ansvarstagande från mediernas 
sida. Av de tre versionerna av den sociala ansvarsteorin är den konservativa 
den som tydligast motsvarar den amerikanska rapporten Commission on 
Freedom of the Press, the Hutchins Commission. I denna är yttrandefrihet 
en rättighet som staten ska upprätthålla och skydda.66 I en demokrati är det 
folket som sätter gränser för hur mycket staten ska reglera och kontrollera.67 
Men medias frihet innebär inte att vad som helst kan publiceras, att alla ska 
ha tillgång till det publicerade eller att vem som helst kan använda  
medierna i yttrandefrihetens namn.68 

An over-all social responsibility for the quality of press service to the citi-
zen cannot be escaped; the community cannot wholly delegate to any other 
agency the ultimate responsibility for a function in which its own existence 
as a free society may be at stake./---/the press must now take on the commu-
nity´s press objectives as its own objectives. And for the correction of 
abuses the maxim holds good that self-correction holds out a reasonable and 
realistic hope, as distinct from lip service to piously framed paper codes.69 

Mediernas frihet består enligt denna teori av tre komponenter: statens och 
folkets vilja att värna den publicistiska friheten, medias egen förmåga att 
reglera det som publiceras samt en i så liten grad som möjligt begränsad 
publicistisk marknad. 

                                                                                                                           
annonsörers vidgade inflytande. År 2002 svarade familjen Bonnier för den största ekono-
miska omsättningen på 10,2 miljarder, därefter den statliga sfären på 8,1 miljarder, norska 
Schibstedt på 3,6 miljarder, Stenbecksfären 2,9 miljarder och TV4 2,8 miljarder. En stor del 
av mediemarknaden består dock av underhållning och inte av journalistik. Sundin, Staffan; 
”Medieägande”, MedieSverige 2004. Statistik och analys, Nordicom, Göteborgs universitet 
2004. Omfattande koncernbildningar behöver dock inte minska mediernas integritet. Demo-
kratirådet skriver i sin rapport 2005: ”Hård kontroll och styrning kan inskränka den publicis-
tiska självständigheten, men en koncernledning som vägleds av ett mer långsiktigt samhälls-
ansvar kan tillskjuta resurser till kvalitetsinriktade men förlustbringande verksamheter”, 
Petersson, Olof m fl; Mediernas integritet, Demokratirådets rapport, SNS förlag, Stockholm 
2005, s 78. En slutsats som Demokratirådet drar av medieägarnas roll är att medieföretagen 
har stärkt sin roll gentemot ”det politiska styrfältet”, men att de blivit alltmer påverkade av 
den ekonomiska sektorn: ”det har blivit svårare att förena publicistiska ambitioner med en 
sund ekonomi”, aa, s 103f 
66 ”The elementary function of government in simply maintaining public order and the rights 
of person and property must be noted as the cornerstone of free expression, inasmuch as the 
cruder menaces to freedom are always from within the community.” Hocking, William 
Ernest; Freedom of the Press. A Framework of Principle. A Report from the Commission on 
Freedom of the Press, The University of Chicago Press, Chicago 1947, s 101f 
67 Aa, s 104 
68 ”It is necessary to freedom of the press that no voice shall be suppressed or prevented 
from winning its own public; it is no part of freedom, it is neither desirable nor possible, that 
all recive an equal hearing, or a hearing by all.”, aa, 185 
69 Aa, s 226 



 47 

Den sociala ansvarsteorin rymmer tre disparata förhållningssätt med tre 
gemensamma principer, vilka inledde detta avsnitt. Principerna betonas 
olika i den radikala, den måttliga och den konservativa teorin. Den tredje 
principen – ta ansvar även för oförutsebara publicistiska konsekvenser – 
innebär att ta ansvar för sin roll som makthavare. Det syftar inte till att ta 
juridiskt ansvar för enskilda konsekvenser som inte kan förutses, utan ett 
övergripande moraliskt ansvar för journalistik per se. Att bedriva journalis-
tik är att ha makt att tolka verkligheten och påverka ett stort antal männi-
skors föreställningar. Det som publiceras leder ofrånkomligen till ett oräk-
neligt antal konsekvenser som varken görs utifrån specifika intentioner eller 
är förutsebara för den enskilda reportern eller redaktionen. Likväl kan vissa 
samhällsfenomen och enskildas liv påverkas positivt eller negativt av jour-
nalistiken. Därför bör publicister och journalister enligt den sociala  
ansvarsteorin ta ett övergripande ansvar för verksamheten. Detta synsätt 
skiljer sig från den konsekvensneutrala positionen genom att tolka ansvaret 
som en dimension utöver ansvaret för den enskilda handlingens konsekven-
ser. Att vara journalist är att ta ansvar, skulle man kunna sammanfatta den 
sociala ansvarsteorins position. 

Skjutjärnet, hantverkaren och andra profiler 
I den praktiska yrkesutövningen är journalister inte renodlat konsekvens-
neutrala eller sociala ansvarsteoretiker. Sammanhangen påverkar givetvis 
de ideologiska och moraliska förhållningssätten. Det är inte sannolikt att 
varje enskild reporter reflekterar över vilken slags ideologisk övertygelse 
hon värnar – eller tillhör utan att själv ta ställning till journalistikens ideo-
logiska identitet. Teorierna uppvisar bland annat en bredd i förståelsen av 
vad journalistik är och vilka ideal som försvaras. Inom konsekvensneutrali-
tetens och den sociala ansvarsteorins ramar ryms en mångfald av tolkning-
ar. På samma sätt förhåller det sig med den praktiska yrkesverksamheten. 
Beroende på vad för slags journalistik som praktiseras och vem som utövar 
den, utvecklas olika yrkesprofiler inom samma profession. Såväl i ett teore-
tiskt som i ett praktiskt perspektiv är journalistik inte en enhetlig verksam-
het, utan rymmer ett spektrum av teorier om verksamheten och en mångfald 
av yrkesprofiler.70 

                             
70 Yrkesprofiler kan utslätas på grund av arbetsmetoder och standardiserad journalistik. Det 
finns en spänning mellan idealet om mångfald och yrkets formaliserade rutiner. Hur en 
nyhet, en ingress, en journalistisk text ska utformas förhåller sig till fasta ramar. Å ena sidan 
hör det till den professionella kunskapen att lära sig hantverket. Å andra sidan kan samma 
hantverk skapa en industriliknande produkt. Journalisten Ingrid Östlund skriver: ”Det är lätt 
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De svenska medieforskarna Torsten Thurén, Mats Ekström och Stig-
Arne Nohrstedt har utvecklat förslag till journalistiska profiler. Dessa är 
motiverade utifrån den praktiska yrkesutövningen och de ideal som de en-
skilda journalisterna säger sig omfatta.71 De profiler som urskiljs är skjut-
järnet, som vill hårdra sina vinklingar, hantverkaren, som strävar efter en 
opartisk och saklig journalistik, agitatorn, som vill upplysa människor om 
missförhållanden i samhället och erkänna att journalisterna bör tillstå de 
normativa konsekvenser journalistiken kan få, ämnesspecialisten, som vill 
göra djuplodande artiklar som är sakliga och allsidiga, berättaren, som är 
selektiv med sakuppgifter för att de ska passa journalistens egen personliga 
stil, dramatikern, som identifierar sig starkt med sina artiklar samt nyhets-
tillverkaren, som anser att produktionen av snabba nyheter är den mest 
överordnade frågan.72 

Att urskilja profiler innebär inte att en enskild reporter alltid tillhör en 
viss profil. Enskilda situationer och arbetsförhållanden är faktorer som kan 
påverka vilka profiler som kan finnas på en redaktion. Likaså kan den pro-
fessionella rollen förändras på grund av personliga egenskaper och livets 
omständigheter hos varje reporter. Profilerna visar framför allt två saker. 
(1) För det första att yrket kan utövas på en mångfald olika sätt. (2) För det 
andra att idealen är relaterade till själva yrkesverksamheten. Ideala yrkes-
profiler utan dessa två moment riskerar att framstå som oproblematiska, att 
inte lämna utrymme för mekanismer i verksamheten som kan hämma  
arbetet. 

Några exempel på problem som kan hämma arbetet är att journalister 
säger sig ha meningsfulla jobb, men upplever utsatthet på arbetsplatsen.73 
Journalister sägs höra till en yrkeskategori som löper risk för överansträng-

                                                                                                                           
att hävda att det bara är medieägarna som förvandlar våra kreativa arbetsplatser till indu-
strimiljöer, men vi bidrar också själva i hög grad, genom det sätt på vilket vi utvecklar våra 
yrkesideal”. Östlund, ”Journalistik – hantverk eller industriproduktion?”, Journalisten, 15–
21 maj 1997 
71 Thurén utmejslade tre journalisttyper: hantverkaren, agitatorn och skjutjärnet i Ljusets 
riddare och djävulens advokater, Tidens förlag, Stockholm 1988. Ekström och Nohrstedt 
byggde vidare på Thuréns indelning, utifrån intervjuer med ungefär 60 journalister, men 
tillade fyra typer: ämnesspecialisten, berättaren, dramatikern och nyhetstillverkaren. Ek-
ström, Mats och Nohrstedt, Stig-Arne; aa, s 127ff 
72 Aa, s 127ff 
73 Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket gjorde 2003 upplever många journalister 
problem inom yrket. Nästan hälften drar in på lunchen av tidsskäl (48,7 procent) och lika 
många upplever arbetet som psykiskt påfrestande (48,7 procent). Fyra av tio får aldrig eller 
för det mesta inte stöd och uppmuntran av sina chefer (39,4 procent). En kommentar till 
undersökningen är att ”Fler tycker sig ha litet inflytande jämfört med tidigare år. Det är 
allvarligt i ett kreativt yrke och visar på en demokratibrist. Lika bekymmersamt är att få 
vågar ifrågasätta en dålig arbetsmiljö.” Journalisten; ”Undersökning av Arbetsmiljöverket. 
Journalister struntar i lunch och jobbar övertid”, 8–14 mars 2005 
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ning, som kan leda till långvarig sjukskrivning. Många engagerar sig mer 
än de har tid och ork för. Detta har flera orsaker, såsom att arbetet är dåligt 
organiserat i bantade organisationer, brist på kompetensutbildning, osäker-
het om anställningstrygghet och brist på respons från chefer och kolleger.74 
Ett ökat tempo i nyhetsflödet är en faktor som har påverkat synen på idea-
len. Det finns en tendens att stressen med att vara först med en nyhet mins-
kar kraven på källkritisk granskning, vilket kan påverka sanningshalten i 
journalistiken.75 Ekströms och Norstedts ideala profiler kan kompletteras 
med andra som visar på motsatsen, såsom den utmattade, den oroliga, den 
besvikna, den ambitiösa eller den utnyttjade. Poängen med dessa komple-
ment är att ge exempel på att profiler inte enbart utmärks av arbetets ideal 
och metoder, utan också av enskilda reportrars och redaktionens karaktär 
och förutsättningar. 

Inger Orre använder i sin empiriska avhandling om reportrar nämnda 
profiler, men kompletterar dem med tre indelningar i relation till arbetets 
villkor: arbetaren, hantverkaren och de professionella. Hon argumenterar 
både utifrån den praktiska yrkesutövningen och utifrån samhälleliga och 
redaktionella omständigheter. (1) Den första kategorin, arbetaren, kan be-
skrivas som ”lönearbetande proletärer”, utan inflytande över det hon pro-
ducerar. Arbetaren är enligt Orres definition ett icke-ideal, någon som utan 
reflektion eller analys mer eller mindre tvingas att verkställa en uppgift. 
Yrkesrollen blir en del i ett maskineri där hon endast är en kugge bland 
många. (2) Den andra kategorin, hantverkaren, har kontroll över sitt jobb 
och över tillverkningsprocessen. De kan låta arbetet präglas av den egna 
personligheten och av egna uppfattningar. Det finns utrymme för ideal, 
moraliska val och ett eget ansvar. (3) Den tredje kategorin, de professio-
nella, har den mest självständiga positionen. De har makt att påverka både 
                             
74 Argumenten om orsakerna till långtidssjukskrivningar kommer från Journalistförbundets 
ordförande Agneta Lindblom Hultén. Journalisten; ”Agneta Lindblom Hultén: Det pågår en 
kompetensmassaker”, 15–21 okt 2002. Lindblom Hultén redovisade 2004 en undersökning 
av Journalistförbundet som visade siffror på ett systematiskt utnyttjande av vikarier på 
redaktioner. År 2004 var nästan var femte journalist vikarie, inom Sveriges Radio och Sve-
riges Television var en av fyra vikarier. Kvinnliga reportrar vittnar om sexuella inviter i 
utbyte mot fast anställning, många har inte haft semester på flera år och ett liv som vikarie 
innebär ofta att behöva flytta med täta intervaller. ”Dessvärre är medieföretagens sätt att 
handskas med sin egen personalpolitik ett allvarligt hot mot mediernas uppgifter som grans-
kare”, Lindblom Hultén, Agneta; ”Fast jobb erbjuds i utbyte mot sex. Journalistförbundet 
anklagar arbetsgivarna för hänsynslöst och lagstridigt utnyttjande av vikarier”, Dagens 
Nyheter 30 mars 2004 
75 Medieforskaren Göran Leth vid Journalisthögskolan i Stockholm anser att det på grund av 
det ökade nyhetstempot lättare publiceras rykten än tidigare. Många journalister nöjer sig 
med att hänvisa till andra tidningar. De gör ingen egen källkritisk granskning eller ansträng-
er sig för att få tag på förstahandskällor. Journalisten; ”Det senaste viktigare än sanning-
en?”, 4–10 sept 2001 



 50 

som enskilda journalister och som yrkeskår. De kan, liksom arbetaren, be-
skrivas som en egen klass. De professionella identifierar sig med koder och 
en särskild yrkespraxis som ger dem både makt och mandat att utföra upp-
draget att granska och informera.76 Både Ekströms, Nohrstedts och Orres 
empiriska studier av journalistens arbete visar att det ryms en mångfald av 
profiler och förutsättningar inom en och samma profession – och alla kallar 
de sig journalister. 

Utan att dra för stora växlar på profilernas betydelse för yrkesverksam-
heten, är de lämpliga verktyg för en diskussion om tendenser. En och sam-
ma reporter kan i praktiken omfatta idealet om konsekvensneutralitet, sam-
tidigt som hon värnar en socialt ansvarstagande position. Skjutjärnet som 
vill hårdra en artikel och inte tvekar att vara synligt närvarande i texten, 
försvarar troligen sanningen mer än hänsynen och avstår helst inte från att 
publicera en sann och relevant uppgift. För berättaren eller dramatikern 
däremot, som troligen i högre grad identifierar sig med själva texten, är 
förmodligen hänsyn en viktig aspekt när en uppgift ska offentliggöras. Det 
råder inte vattentäta skott mellan profiler och teoretiska ideal. Rörligheten 
dem emellan visar istället att journalistik i sin identitet innebär en mångfald 
av uppfattningar om vad som ska publiceras och vilka metoder som ska 
användas. De profiler som har nämnts har tagits fram ur empirisk forskning 
om journalisternas yrkespraxis och deras föreställningar om journalistik. 
Att vända på diskussionen och fråga vilka profiler som kan urskiljas ur 
teorierna ger en något annorlunda bild. För att motsvara de ideala föreställ-
ningarna utifrån konsekvensneutraliteten eller den sociala ansvarsteorin 
krävs särskilda egenskaper och en viss sorts karaktär. 

Den konsekvensneutrala reportern kan liknas vid ett filter där den infor-
mation passerar som hon ska omvandla till journalistik. Det är efter-
strävansvärt att inte själv synas i texten, eftersom hon vill att artiklarna ska 
vara så opartiska som möjligt. Hennes roll är att utföra ett granskande och 
informerande uppdrag, som syftar till att vidmakthålla det demokratiska 
samhället. Det kan hon göra bland annat genom att ha en så bred allmän-
bildning att hon kan avgöra vad som är relevant för medborgarna. Den kon-
sekvensneutrala reportern står inte själv i strålkastarljuset, utan eftersträvar 
att framställa journalistiken neutralt. Hon avser att ge sådan information att 
den som tar del av den fritt kan ta ställning till innehållet och konsekven-
serna av detta. Hon kan mycket väl inse att det som publiceras kan få för-
ödande konsekvenser. Men, resonerar hon, detta bör hon inte ta hänsyn till. 
Om informationen är relevant så ska den publiceras. Hon bör alltså kunna 
visa en viss hänsynslöshet i sin yrkesroll. Reportern är inte en privatperson, 

                             
76 Orre, Inger; aa, s 21ff 
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utan har ett uppdrag att utföra. Den konsekvensneutrala döljer sina person-
liga övertygelser och egenskaper i så hög grad som möjligt. Bakom detta 
tänkesätt finns det underliggande utilitaristiska drag. Hennes tilltro till 
medborgarna innebär att om journalisterna ger dem tillräcklig information 
så kommer det demokratiska samhället att kunna upprätthållas till den 
största nyttan för alla. För att uppfylla detta mål bör reportern framför allt 
vara oväldig. 

Den socialt ansvarstagande reportern hyllar inte opartiskheten i samma 
grad. För henne är istället egenskaper som empati och engagemang avgö-
rande.77 Det är bra att ta ställning mot missförhållanden i samhället. Journa-
listikens uppdrag består i att genomskåda orättvisor och ge den svaga rätt. 
Hon vill göra skillnad och åstadkomma förändring. Även hennes tänkesätt 
har utilitaristiska tendenser, men utifrån en annan uppfattning om journalis-
tikens roll. Hon vill utifrån sin syn på rättvisa och rättigheter aktivt vara 
med och skapa det goda samhället. På vägen mot det målet är journalistik 
ett medel och hon själv en aktör. Hennes hängivenhet och engagemang får 
gärna framträda. Hon tror inte på en neutral journalistik utan är angelägen 
om att göra olika röster hörda. På så vis ger hon läsaren underlag att själv 
göra en bedömning. Artiklarna och reportern blir mer identifierade med 
varandra än hos den konsekvensneutrala reportern. Utifrån denna teori är 
reportern inte utbytbar med mer än att hennes journalistiska bomärke för-
svinner. Journalisten garanterar med sitt namn och sin profil en särskild 
journalistik. Kanske är hennes empati och engagemang en orsak till att 
hänsyn ibland är mer viktigt än att berätta sanningen, när den riskerar att få 
negativa konsekvenser för grupper eller enskilda. 

De ideala uppfattningarna om uppdraget och ansvaret påverkar i hög 
grad hur yrkesrollen tolkas i praktiken. Vad som är hönan och vad som är 
ägget, låter jag vara osagt. Det kan ju förhålla sig så, att i olika tider söker 
sig vissa personligheter till specifika journalistiska roller. I ett individuali-
serat samhälle växer behovet av att synas även för journalister. Och i ett 
samhälle där journalistiken är en av de viktigaste faktorerna för hur vi upp-
fattar verkligheten, kan det hos den enskilda journalisten växa fram ett stör-
re behov att särskilja sig gentemot en kollektiv yrkesgrupp. Att enskilda 
reportrar profilerar sig inom yrkesgruppen behöver dock inte innebära att 
journalistiken i sin helhet omfattar en större mångfald. Frågan är snarare 
                             
77 Janne Josefsson uppmärksammar i en intervju risken med och nödvändigheten av enga-
gemang. Reportern Karin Thunberg frågar: ”Finns inte risken att ditt engagemang blir ett 
självspelande piano, omöjligt att stoppa?” Josefsson: ”Engagemang behövs, är nödvändigt i 
jobbet. Samtidigt kan det förblinda, bli en snubbeltråd. Min svaghet som journalist är att jag 
blir så triggad att jag snubblar. Jag är ingen pingstpastor. Det är klart att det kan gå åt helve-
te för mig också. Därför behövs en redaktion, bra medarbetare som har en mer kylig och 
rationell inställning”. Svenska Dagbladet; ”Makten och ärligheten”, 7 nov 2004 
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om journalisterna tenderar att låta händelser och information styra vad som 
publiceras eller själva skriver agendan för vilka frågor som bör besvaras. 

Konklusion 
Två teorier har diskuterats i detta kapitel; den konsekvensneutrala och den 
sociala ansvarsteorin, som båda tillhör en liberal publicistisk tradition. De 
skiljer sig åt bland annat genom att konsekvensneutraliteten omfattar ett 
förhållningssätt som framhåller neutralitet och opartiskhet, medan den  
sociala ansvarsteorin försvarar en ställningstagande journalistik. Var för sig 
utmärks de av tre argument. Konsekvensneutraliteten karakteriseras av  
(1) publicera det som är sant och relevant oavsett konsekvenserna, (2) jour-
nalister bör förhålla sig neutrala till det som publiceras, samt (3) ta ansvar 
endast för förutsedda konsekvenser. Bakom dessa argument finns en demo-
kratisyn som innebär att journalistiken ska sträva efter att ideologiskt neut-
ralt förse medborgarna med de verktyg de behöver för att självständigt 
kunna dra slutsatser och fatta rimliga beslut. Allt som hindrar en fri åsikts-
bildning ska motverkas. Det är en uppfattning om journalistik som i mångt 
och mycket bekräftar det rådande systemet. 

Den sociala ansvarsteorin karakteriseras av (1) visa hänsyn – avstå från 
att publicera om det vållar stor skada, (2) publicera det som bidrar till ett 
bättre och mer rättvist samhälle, samt (3) ta ansvar även för oförutsebara 
publicistiska konsekvenser. Dessa principer får olika innebörder om de 
tolkas på ett radikalt, ett måttligt eller ett konservativt sätt. Ur den sociala 
ansvarsteorins perspektiv, särskilt den radikala och måttliga, tolkas journa-
listikens uppgift som att förändra eller förbättra demokratin i relation till 
rättvisa och rättigheter. 

När det gäller ansvarsfrågan och journalistiken så har de båda teorierna 
olika synsätt. Enligt konsekvensneutraliteten så bör publicister och journa-
lister inte ta ansvar för annat än det som går att förutse. Argumentet utgår 
från intentionen i handlingen och publiceringen. Det påminner om ett deon-
tologiskt förhållningssätt, som innebär att det finns vissa handlingar som är 
rätta i alla situationer oavsett konsekvenserna. Den rätta handlingen är att 
berätta sanningen och låta den föregå hänsynen. Den sociala ansvarsteorin 
däremot vidgar ansvarsbegreppet till att handla om journalistiken i sin hel-
het. Ansvar handlar både om intentionen med publiceringar och om effekter 
som inte går att förutse. Det är ett ansvarbegrepp som rör journalistikens 
enskildheter och helhet. Resonemanget liknar en konsekvensetisk argumen-
tation, vilket innebär att en handling är rätt eller fel beroende på de konse-
kvenser den leder till. Därför är det ibland motiverat att avstå från att  
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berätta sanningen, även om den är relevant för allmänheten, i syfte att ta 
hänsyn till exempelvis en enskild person eller ett företag. 

Inom båda teorierna finns en demokratisyn och en uppfattning om jour-
nalistikens roll som har utilitaristiska tendenser. Enligt konsekvens-
neutraliteten handlar journalistik om att förse medborgarna med redskap 
och kunskap för att demokratin ska kunna vidmakthållas. Upplysta män-
niskor ger en bättre demokrati, tycks det underliggande budskapet kunna 
sammanfattas. Enligt den sociala ansvarsteorin är det nuvarande samhälls-
systemet inte nödvändigtvis det bästa. Journalistik bör enligt detta sätt att se 
präglas av föreställningar om rättvisa och rättigheter. Ändamålet är att vara 
aktörer för ett bättre samhälle än det nuvarande. Den konservativa sociala 
ansvarteorin skiljer sig på denna punkt från den radikala och den måttliga. 
Den påminner på denna punkt mer om konsekvensneutralitetens hållning, 
nämligen en tilltro till att det befintliga samhällssystemet och en frihetlig 
lagstiftning i sig bidrar till att de medborgerliga rättigheterna tillvaratas av 
oss själva – med journalistikens bistånd. Gemensamt för alla tolkningar 
inom de båda teorierna är utgångspunkten att journalistik väsentligen bidrar 
till ett samhälle som är till mest nytta för flest människor. 

I praktiken är ingen journalist renodlat konsekvensneutral eller social 
ansvarsteoretiker. Det är inte ens sannolikt att alla har övervägt skillnaden 
mellan olika teoretiska positioner i sin yrkesutövning. Att urskilja yrkes-
profiler är därför att beskriva verksamheten utifrån praktik, erfarenhet och 
uppfattningar om yrkesrollen. Empirisk forskning har visat att den journa-
listiska identiteten kan beskrivas på en mångfald olika sätt. Några av de 
profiler som har föreslagits är skjutjärnet, hantverkaren, agitatorn, ämnes-
specialisten, berättaren, dramatikern och nyhetstillverkaren. Dessa profiler 
växer fram som ett försök att beskriva olika arbetsmetoder och inställningar 
till verksamheten. Men det finns också profiler som visar andra dimen-
sioner, såsom den utmattade, den oroliga, den besvikna, den ambitiösa eller 
den utnyttjade. Sådana profiler handlar också om yrkesverksamheten, 
såsom den kan beskrivas i upplevelser av yrkets negativa och hämmande 
faktorer. Ett försök till ett marxistiskt eller klassperspektiv på möjligheten 
att påverka det som produceras inom journalistik är skilja på arbetaren, 
hantverkaren och den professionella. Journalister berättar om sin egen upp-
levelse av att ha inflytande över det som publiceras, såsom urval av upp-
slag, arbetsmetod och slutresultat. Hur journalister själva beskriver sin  
yrkesverksamhet och identitet beror givetvis på vad som efterfrågas, men 
två slutsatser går att dra från den empiriska forskning som finns idag. För 
det första att yrket kan utövas på en mångfald olika sätt. För det andra att 
de journalistiska idealen är relaterade till yrkesverksamheten. 
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I nästa kapitel diskuterar jag på vilka sätt journalisterna formellt reglerar 
och sanerar sin egen yrkesverksamhet. Det görs mot bakgrund av en histo-
risk inblick i det nuvarande systemets tillkomst och de argument som har 
legat till grund för utformningen. De publicistiska och yrkesetiska reglerna 
kommer sedan att analyseras i syfte att undersöka vad för slags moraliskt 
förhållningssätt reglerna ger uttryck för. Efter den analysen, i kapitel tre 
och fyra, återknyter jag till diskussionen om den praktiska yrkesutövningen 
och yrkesidentiteten utifrån en egen empirisk studie. 
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2. Reglerna visar vägen 

De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej 
sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria: De likna icke de där som sträcka 
hals och kackla vid sitt mattråg och beskärma sig över ”galningarna”. I  
sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras. Det går så med 
de tama djuren. De taga inga risker och de förlora alla chanser.78 

Den svenska publiceringsrätten, både den journalistiska och den allmänna 
medborgerliga rätten, begränsas och bekräftas av grundlagarna i Tryck-
frihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.79 Enligt svensk lag  
innebär offentlighetsprincipen att myndigheters handlingar är offentliga om 
det inte finns särskilda skäl att sekretessbelägga dem.80 Det är generellt sett 
publicisternas ansvar, inte myndigheternas, att avgöra vad som bör eller 
inte bör publiceras. Inom denna juridiska ram kan teorier om medias funk-
tion och uppdrag motiveras utifrån en konsekvensneutral eller en social 

                             
78 Segerstedt, Torgny; ”De fria fåglarna”, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 9 okt 
1940 
79 Sverige har en av världens äldsta lagstiftningar om tryckfrihet. Den första versionen kom 
1766. I England kom den 1695.  
80 De senaste åren har en skärpning av sekretesslagstiftningen skett. I ett upprop analyserade 
fyra chefer på Aftonbladet situationen: ”Genom skärpningar eller nytolkningar av sekre-
tesslagen har publiceringsbeslut som enligt grundlagen vilar på den ansvarige utgivaren 
flyttats till myndigheter och domstolar.” Som exempel nämndes listorna över svenska med-
borgare som försvunnit eller dött i flodvågskatastrofen i december 2004 (regeringsrätten 
upphävde beslutet om sekretess); handlingar i folkbokföringsregistret om Ulf Olsson, som 
dömdes för mordet på Helén Nilsson i Hörby, och hans anhöriga samt bilder ur körkorts- 
och passregistren. En av invändningarna mot en skärpt sekretesslagstiftning är att ”Ingen 
ansvarig utgivare skulle godkänna att uppgifter av det slaget [personliga och ekonomiska 
förhållanden] publiceras utan medgivande av dem det berör. Det tillåter varken allmän 
moral eller pressens etiska regler”. Gerdin, Anders m fl; ”Låt inte staten bli ansvarig utgiva-
re”, Aftonbladet 17 feb 2005. I branschtidningen Journalisten kommenterade chefredaktören 
sekretessbesluten beträffande listorna över saknade eller döda efter tsunamikatastrofen: ”Att 
politiker och poliser på detta sätt lägger sig i publiceringsbesluten är en synnerligen oro-
väckande trend. Vi har sett den i form av en bisarr lagstiftning gällande tillgängligheten av 
pass- och körkortsbilder, där handläggare på tjänstemannanivå ska bedöma om någon kan 
lida men av att en bild lämnas ut till medierna.” Jönsson, Martin; ”Striden mot sekretessiv-
rarna”, Journalisten 15–21 feb 2005 
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ansvarsteori, såsom jag redogjorde för i kapitel ett. Som ett komplement till 
lagstiftningen har Pressens samarbetsnämnd, det vill säga Publicistklubben, 
Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna, antagit Etiska regler 
för press, radio och tv, som inte har en juridisk status men väl en juridiskt 
liknande funktion. Etermedierna, Sveriges Radio och Sveriges Television, 
ansluter sig till reglerna i den mån de står i samklang med radiolagen och 
företagens avtal med staten. Detta komplement till lagstiftningen kallas för 
ett självsaneringssystem och innebär att publicisterna inom tryckfrihetens 
ramar har bejakat ansvaret att begränsa sin egen publicistik. På senare tid 
har det nuvarande saneringssystemet ifrågasatts och i vissa fall utvidgats 
med redaktioners egna etiska regler och egna ombudsmän. 

Syftet med detta kapitel är att göra en analys av Etiska regler för press, 
radio och tv, det vill säga publicitetsregler, yrkesregler och regler mot text-
reklam. Dessa är de principer och riktlinjer som den journalistiska yrkeskå-
ren officiellt bejakar. Först kommer jag att ge en historisk exposé över reg-
lernas uppkomst, därefter en redogörelse för det system av ombudsmän och 
nämnder som utgör den verkställande saneringen inom yrket. Den avslu-
tande diskussionen handlar om vilka slags regler saneringssystemet inne-
håller. Frågorna är vilka principer de står för och om det finns en särskild 
etisk teori som kan förknippas med dem. 

Demokratins härförare kämpar om makten 
Debatten om pressens makt kontra lagstiftarens möjligheter att begränsa 
makten har förts med jämna mellanrum under hela tidningsvärldens histo-
ria. Enligt docenten i litteraturvetenskap Eric Johannesson beskrivs debat-
terna om maktfrågan under 1860-talet med liknande argument som de som 
framfördes hundra år senare när Etiska regler för press, radio och tv  
antogs. Det vill säga dels att ”pressen var en ond kraft, som vädjade till 
massans lidelser och förvrängde sanningen”, dels att pressen inte tog sitt 
ansvar i att undervisa folket.81 En annan aspekt som har väckt irritation 
genom decennierna är namnpubliceringar. Ofta offentliggjordes både namn, 
födelseår och bostadsort på brottmisstänkta och dömda. År 1901 antog 
Publicistklubben en regel om åtstramning av detaljrikedomen i brottsjour-
nalistiken och 1916 tillkom Pressens Opinionsnämnd, som en heders-
domstol med synpunkter på de publiceringar kritikerna betraktade som 

                             
81 Johannesson, Eric; “Med det nya på väg (1858–1880)”, artikel i Den svenska pressens 
historia. Åren då allting hände (1830–1897), Gustafsson, Karl Erik och Rydén, Per (red), 
Ekerlids förlag, Stockholm 2001, s 212 
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”moraliskt otillåtna”.82 Men pressen förändrades och konkurrensen ökade. I 
början av 1960-talet ansåg politiker och företagare att måttet var rågat. 
Journalister kritiserades för att ta ut svängarna för mycket. De kränkte och 
förlöjligade makthavares och enskilda personers privatliv, menade de som 
ville begränsa journalisternas publiceringsfrihet. Dels berodde reaktionerna 
på kvällstidningarnas allt större etablering och utvecklingen av kriminal-
journalistiken. Dels berodde de på nya radikala politiska strömningar som 
ifrågasatte de rådande ordningarna i samhället, inte minst i förhållande till 
näringslivet som på 1960-talet krävde lagstiftning mot ekonomiskt förtal.83 
De som försvarade en mer detaljreglerad lagstiftning för publicisterna ar-
gumenterade, förenklat uttryckt, att journalisterna måste styras av lag efter-
som de själva inte tog tillräckligt ansvar. De som protesterade mot en 
strängare lagstiftning ville behålla grundlagens liberala anda, det vill säga 
att friheten att uttrycka sig i tal och skrift bör vara mycket stor.84 

En gemensam kultur kring publicistiska frågor fanns redan i den 1868 
bildade publicistiska kommittén. I praktiken fungerade den som ett bere-
dande organ för lagstiftningsfrågor, bland annat tryckfrihetslagstiftningen. 
Men vägen till den publicistiska kommittén hade varit full av motsättningar 
mellan den statliga makten och tidningars publicitetsideal. En av de mest 
profilerade publicisterna under 1800-talet var Aftonbladets grundare Lars 
Johan Hierta, vars kamp för en friare lagstiftning blev en av de utlösande 

                             
82 Weibull, Lennart och Börjesson, Britt; Publicistiska seder, Tidens förlag/Svenska Journa-
listförbundet, Falun 1995, s 58f, 67. För en utförligare genomgång av PK:s publicitetsregler 
1900–1968, se s 58-65. För en beskrivning över opinionsnämndens historik, se s 65–71 
83 De etiska reglerna och saneringssystemet upprättades i första hand som en möjlighet för 
enskilda personer att klaga på publiceringar. Näringsliv och myndigheter fick inget vidare 
gehör för sina önskemål om skydd mot förtal. ”Företag har aldrig åtnjutit skydd mot ’förtal’ 
eller annan kränkning av eventuell goodwill och liknande. Den reglerade pressetiken bygger 
på samma synsätt. Det är bara vissa typer av anmälningar som kan prövas när de kommer 
från institutioner, nämligen anmälningar som avser önskemål om rättelser eller genmälen”, 
Axberger, Hans-Gunnar; Pressetik. Pressetiska konflikter, regler och synsätt, Juristförlaget, 
Stockholm 1994, s 59. Indirekt har företag och organisationer ändå ett inflytande över vad 
som publiceras genom den annonsmarknad som pressen är beroende av. Ett exempel på det 
ömsesidiga beroendet är när Expressens sportkrönikör Mats Olsson i en kolumn påstod att 
”Carolina Klüfts svåraste skada heter Patrik Kristiansson”. Klüft och Kristiansson vägrade 
efter det att bära Expressens logga på Friidrotts-VM i augusti 2005, som började två dagar 
senare. Svaret från Svenska Friidrottsförbundet blev att avsäga sig Expressens sponsorpeng-
ar med kommentaren att de hade varit för naiva som trott an man kunde samarbeta med en 
kvällstidning. Expressens chefredaktör Otto Sjöberg kontrade: ”Våra sponsoravtal eller 
andra samarbeten ska aldrig få påverka vår journalistik/---/ Det står Mats Olsson fritt att 
skriva och tycka vad han vill. Han ska berömma, kritisera, smeka och provocera det är hans 
uppdrag som journalist”. Expressen, ”Inget får påverka vår journalistik”, 5 aug 2005, 
http://expressen.se/index.jsp?a=415018 
84 Weibull, Lennart och Börjesson, Britt; aa, s 73 
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faktorerna för den idag gällande tryckfrihetsförordningen.85 1874 bildades 
Publicistklubben vars motiv delvis var detsamma som den publicistiska 
kommitténs, nämligen att gemensamt försvara yrkesgruppens intressen 
utåt.86 Det fanns enligt idéhistorikerna Patrik Lundell och Cecilia Rosen-
gren ett behov under 1800-talet att förstärka publicisternas anseende. De 
första tidningarna, fram till 1830-talet, bar sig sällan ekonomiskt, utan 
drevs av ämbetsmän eller boktryckare vid sidan om andra uppgifter. Detta 
innebar att journalistik inte var ett ”renodlat” yrke, utan publicisterna behöll 
ofta sina gamla ämbetstitlar.87 Lundell skiljer i sin analys av 1700 och 
1800-talets presshistoria mellan en medborgerlig tidningslitteratur, som 
dominerade under 1700-talet, och tidningar med en nästintill enväldig  
redaktör. Den medborgerliga tidningslitteraturen hävdade ett ideal om all-
mänhetens delaktighet och bredden i utbytet av argument och åsikter, såväl 
politiska som mer kuriosa detaljer ur livets vardag. Denna tidningsform 
ersattes under den tidiga hälften av 1800-talet med den professionella jour-
nalistiken och sådana redaktörer som ville driva en utpräglad ideologisk 
linje.88 Bakom dessa båda ideal fanns olika syn på medborgarskap och den 
allmänna opinionens roll, vilket jag snart återkommer till i analysen av de 
etiska reglerna.  

Med journalistikens professionalisering, som tog sin början långt före 
1840-talet, förändrades tidningarnas innehåll dramatiskt. Innehållet i den 
medborgerliga tidningslitteraturen kom i stor utsträckning från tidningarnas 
läsare och samordnades av tidningsägaren eller någon som var anställd för 

                             
85 En mer utförlig historik om Hierta finns i Nordmark 2001, s 18–53. Idéhistorikern Patrik 
Lundell har ifrågasatt bilden av Aftonbladet och Hiertas betydelse för den moderna pressens 
genombrott. Lundell, Patrik; Pressen i provinsen – från medborgerliga samtal till modern 
opinionsbildning 1750–1850, Nordic Academic Press, Lund 2002, s 12, 117ff, 177ff, 277. 
En av Lundells slutsatser i analysen av pressens historia är att ”de som traditionellt utpekats 
som verktyg för en representativ offentlighet eller som fiender till tryckfriheten i sig var de 
som allra tydligast artikulerade och försvarade fri åsiktskonkurrens i en kritiskt rationell 
offentlighet öppen för alla”, aa, s 279. Den allmänt accepterade bilden av Hiertas nästintill 
allenarådande betydelse för den liberala pressfrihetslagstiftningen och den moderna pressen 
har också ifrågasatts av idéhistorikern Cecilia Rosengren. Hon argumenterar för att en opi-
nionsbildning som var fri från adel och kung, bildades i början av 1800-talet. Efter statsom-
välvningen 1809 kom föreställningar om offentlighet och publicitet att formuleras med en 
stor medvetenhet, Rosengren, Cecilia; Tidevarvets bättre genus – föreställningar om offent-
lighet och publicitet i Karl Johanstidens Sverige, Symposion, Eslöv 1999, s 157. Hon skri-
ver också att ”den publicistiska position som Hierta intog faktiskt fick sin form redan under 
1820-talet”, aa, s 14 
86 Johannesson, Eric; aa, s 216ff 
87 Rosengren, Cecilia; aa, s 52, 56 
88 Lundell, Patrik; aa, s 14f. Dessa olika tidningsideal kan också illustrera konflikterna mel-
lan storstads- och landsortspress. Under mitten av 1800-talet var det medborgerliga idealet 
ännu framträdande utanför storstäderna, aa, s 15. Om än inte så framträdande, kan denna 
åtskillnad karakterisera skillnader mellan storstadspress och övrig dagspress än idag. 
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den sysslan. Allteftersom tidningarna professionaliserades blev läsarna 
enbart konsumenter som tog del av den professionelle redaktörens produkt. 
Professionaliseringen ökade kraven och förväntningarna på tidningsfolket.89 
Den moderna pressen med dess enväldige redaktör ändrade publicistrollen 
från att ha varit en medborgarnas åsiktssamordnande tidningsägare till att 
bli en publicist, såsom exempelvis Lars Johan Hierta, ”i den självpåtagna 
rollen att genom sin tidning ta sig rätten att ensam både upplysa och repre-
sentera publiken – och samtidigt frånkänna andra denna rätt”.90 Professio-
naliseringen innebar en förändrad tolkning av begreppet publicist. På 1700-
talet var publicisten en person med kunskaper i statsrätt, men runt 1820 har 
tidningsägarna erövrat begreppet och gjort det synonymt med den ensamt 
ansvarige redaktören. På det sättet ville redaktören markera att den moder-
na pressen framöver skulle befolkas av den nye kunnige och professionelle 
publicisten. Men tidningsmännen hade som kollektiv inte särskilt hög status 
i början av 1800-talet eftersom de ansågs fara med skvaller och skandaler 
om enskilda medborgare (begreppet publicera innebar på 1700-talet inte 
enbart att offentliggöra, utan också att ”utpeka, utskämma och skandali-
sera”). Denna uppfattning tog tidningsmännen till intäkt för att odla bilden 
av publicistens roll som den som ständigt befinner sig i underläge ”under 
en despotisk makt”. Redaktörerna kallade sig själva för ett ridderskap eller 
demokratins härförare efter antika ideal.91 

I takt med folkhemmets utveckling, bildningens utbredning, teknikens 
förbättring och ökade ekonomiska förutsättningar förändrades tidningarnas 
och publicisternas roll. När tidningar blev lönsamma ökade konkurrensen. 
På 1960-talet fanns både radio och tv i i stort sett alla hem, utöver morgon- 
och kvällspress som tävlade om läsarna. Situationen förändrade både publi-
cisternas och allmänhetens förväntningar på vad tidningar skulle vara till 
för. Under 1960-talet uppstod i Sverige en debatt om begränsningar av 
                             
89 Aa, s 114 
90 Aa, s 121. Se även Lundells hänvisning till Johannesson, Kurt (red) Heroer på offentlig-
hetens scen. Politiker och publicister i Sverige 1809-1914. Författarna framför synen att den 
moderna pressens genombrott i mångt och mycket handlade om att ”publicisterna […] 
bestämde allt mer vad som skulle betraktas som allmänna och offentliga angelägenheter”, 
aa, s 6f 
91 Aa, s 123, 241. Det medborgerliga tidningsidealets generösa tryckning av osignerade 
insändare, ersattes i den moderna pressen av journalistiskt bearbetade artiklar. De insändare 
som trycktes skulle i publicistens tidning dels vara signerade, dels i samband med publice-
ringen vederläggas av redaktionen. Det fanns de som ansåg att insändarmaterial tog för 
mycket plats i förhållande till tidningens eget material. Risken fanns att man uppoffrade den 
egna tidningens bestämmelse, som alltså inte längre huvudsakligen var att erbjuda plats för 
dialog utan istället att driva opinion. Aa, s 126. Ett annat sätt att hantera insändarna och 
skilja ut agnarna från vetet blev att arvodera dem som höll måttet. Andra, som ville ha ett 
enklare eller av tidningen inte efterfrågat material, fick betala för att publiceras. Det blev ett 
sätt att stärka tidningens professionella framtoning. Aa, s 236 
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medias publiceringsrätt genom en mer detaljerad lagstiftning. Konse-
kvensen blev att kåren tog fram egna etiska regler som antogs 196892 i syfte 
att själva sanera den egna verksamheten. Reglerna har sedan reviderats 
några gånger. En av de mest synbara förändringarna, för att markera regler-
nas status och användningssätt, var tillägget 1990. Innebörden var att skilja 
mellan en ”formell regeltillämpning” och en ”ansvarig hållning”. Använd-
ningen av reglerna på redaktionerna och av saneringsnämnderna skulle 
tolkas enligt det senare. Men Pressens Opinionsnämnd, PON, som hade 
bildats 1916 för att fungera som en hedersdomstol mellan pressen och all-
mänheten räckte inte längre till, ansåg kritikerna på 1960-talet. Sanerings-
systemet behövde stärkas. För att undvika en skärpt lagstiftning, en propå 
som låg i luften, beslutade pressen att tillsätta en Allmänhetens Press-
ombudsman, PO. Den förste tillsattes 1969. Ämbetet fick tre uppgifter: att 
ge sitt omdöme om ärenden innan de överklagas eller överlämnas av PO till 
PON, att ha en rådgivande funktion gentemot allmänheten samt att väcka 
egna ärenden som rör frågor om god publicistisk sed.93 År 1974 stärktes 
organisationen ytterligare med den Yrkesetiska nämnden, YEN, som fick i 
uppdrag att följa den yrkesetiska utvecklingen och att stimulera journalister 
                             
92 Beslutet om att en gemensam yrkesetisk kod skulle formuleras togs 1965, i syfte att ge 
reglerna en ”sådan utformning att den ger den enskilde journalisten bestämda normer och 
riktlinjer i yrkets utövande”. Journalisten nr 6, 1965. För en mer utförlig presentation av 
yrkesreglernas och PO:s tillkomsthistoria, se Weibull, Lennart och Börjesson, Britt, aa, s 
71ff och Cars, Torsten, Pressetiken i praktiken. En översikt av PO/PON:s praxis, Allmänna 
förlaget, Göteborg 1991, s 12ff 
93 Instruktion för Allmänhetens Pressombudsman, § 1. Antalet anmälningar till PO och PON 
har varierat genom åren, men en dramatisk uppgång skedde på 1960-talet då antalet steg 
från ett femtiotal till cirka 400 på ett par år. De femdubblades på kort tid. Antalet klandrade 
ärenden har ökat parallellt med anmälningarna, men som högst uppgått till cirka 100 i slutet 
av 1970-talet. En tydlig tendens är att både andelen klandrade och anmälda ärenden sedan 
mitten av 1990-talet minskar. En förklaring till det, enligt Britt Börjesson, kan vara att PO 
och PON är opinionsnämnder och att opinionen svänger i fråga om vilka frågor som är 
brännande. En annan, kanske mer kontroversiell förklaring, är organisationen: det är ”en 
svår diskussion att ta gentemot de tidningsföretag som faktiskt finansierar och står bakom 
PO/PON:s verksamhet”. En annan aspekt av relationen PO/PON och allmänhet är att nämn-
den sällan använder sin egen initiativrätt, utan låter allmänheten styra vilka frågor som är 
relevanta för bedömningen av vad som är god publicistisk sed. De senaste åtta åren har det 
endast varit ett eller att par ärenden per år som drivits på PO:s initiativ. Börjesson, Britt; 
Pressetikens facit. Anmälningar och beslut hos PO/PON 1996–2003, Repport till SNS De-
mokratiråd, Stockholm 2005, s 2ff. Kritik mot saneringssystemets organisation har emellan-
åt riktats från enskilda journalister, såsom från frilansjournalisten Dan Josefsson. Synpunk-
terna har varit att PO och PON sitter på två stolar: ”Trots att PO finns till för att kontrollera 
att tidningar följer grundläggande etiska regler, finansieras PO av medierna själva /---/ Den 
uttalade idén är att folk ska klaga hos PO istället för att stämma pressen, vilket kan bli dyrt 
för tidningarna. Allmänhetens Pressombudsman är alltså inte till för att skydda allmänheten, 
utan för att skydda medieföretagen.” Josefsson, Dan; ”En PO på fel sida”, Ordfront Maga-
sin, dec 2003. Även förre PO Axberger har en liknande kritik. Han anser att institutionen har 
”ett lätt anslag av dubbel bokföring”, Axberger, Hans-Gunnar; aa, s 57 
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till debatt om yrkesetik.94 Den statliga myndigheten Granskningsnämnden 
för radio och tv bildades 1994 i samband med en ny lag om radio och tv. 
Nämnden ersatte då den tidigare Radionämnden.95 Under 2000-talet har det 
dessutom, vid sidan om Etiska regler för press, radio och tv, blivit mer 
vanligt att redaktioner håller sig med en egen ombudsman.96 En förklaring 
till det är bland annat att allmänheten ska kunna föra en kontinuerlig dialog 
om alla publiceringsfrågor, även sådana som kanske inte kan avgöras av 
PO eftersom enbart den som är personligen drabbad vid en publicering äger 
rätt att anmäla ärenden till PO och PON. En annan förklaring kan vara att 

                             
94 YEN:s uppgift är enligt direktiv antagna 2005 att ”ta emot, bereda och i vissa fall fatta 
beslut angående anmälningar om påstådda överträdelser av yrkesreglerna”, samt att ”åstad-
komma en samling principiella ställningstaganden som kan vara till vägledning för enskilda 
journalister, för klubbarna i det yrkesetiska arbetet och i samhällsdebatten”. ”Direktiv och 
arbetsordning för Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN)”, http://www.sjf.se. Nämn-
dens funktion har dock tidigare ifrågasatts exempelvis av chefredaktören för förbundets 
egen tidning Journalisten: ”Om YEN ska fylla en funktion i den etiska självsaneringen 
måste nämnden vara lika aktiv som PO och andra etiska debattörer, annars kan man lika 
gärna lämna över den funktionen till andra. YENs totala anonymitet är ett problem ur flera 
aspekter. En är att den leder till att nämnden inte heller fyller någon verklig funktion som 
granskande instans. I och med att så få känner till att nämnden finns bli antalet anmälningar 
till YEN försvinnande få, vilket gör att dess funktion som intern hundvakt inom journalist-
skrået blir i det närmaste verkningslös. Under 2002 och 2003 har bara 22 ärenden tagits upp 
av nämnden, en del dessutom efter anmälningar från ledamöter i nämnden. Endast fyra 
fällningar har noterats. Detta att jämföra med PO, som under samma period hanterat mer än 
700 ärenden.” Jönsson, Martin; ”Finns Yrkesetiska nämnden?”, Journalisten, 28 okt 2003, 
http://www.journalisten.nu/a.aspx?article_id=5993 
95 Lagen innebär att de kanaler som beviljas sändningstillstånd förbinder sig att vara opartis-
ka och sakliga, samt att visa särskild hänsyn bland annat med skildringar av ”våld, sex och 
droger eller med material som kan uppfattas som diskriminerande”. De kanaler som omfat-
tas av Granskningsnämndens tillsyn är SVT, SR, UR och TV4. Granskningsnämnden består 
av en myndighet och en nämnd. Vid båda är en erfaren domare ordförande. Gransknings-
nämnden; ”Om granskningsnämnden. Vilka regler finns?”, http://www.grn.se/grn_index.asp   
96 Dagens Nyheter, TV4 och Sveriges Television har sina egna läsar- och tittarombudsmän. 
Dagens Nyheters ombudsmannauppgift är att föra dialog med läsare och har en ”granskande 
uppgift av den egna tidningens journalistik”, Dagens Nyheter; ”Vad gör en läsarombuds-
man?”, http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/ar–ticle/0/jsp/print.jsp?&a=102629. TV4:s 
tittarombudsman, TO, inrättades som en försöksverksamhet 2002 och permanentades 2003. 
En stor del av verksamheten handlar om dialog med tittarna och att framföra tittarnas syn-
punkter till kanalens ledning eller enskilda journalister för kontakt om en mer specifik pro-
gramfråga. TV4; ”Ett år som tittarombudsman: Det har varit roligt, men jobbigt”, 
http://www.tv4.se/to/artikel.aspx?ID=31–0000&CID=1715&MC=1698 Sedan 2005 finns 
det också en ombudsman på Sveriges Television. Även denne har till uppgift att vara 
kanalens främsta kontakt, ”en offensiv roll” som det beskrivs på hemsidan, för dialog mellan 
tittarna och ledningen eller enskilda journalister. SVT:s ombudsman är placerad direkt under 
VD, Sveriges Television; Claes Elfsberg blir först som ombudsman”, 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=–3762?a=293837 Samtliga ombudsmän i Sverige är 
journalister med en lång erfarenhet inom yrket. De är tillsatta och finansierade av redaktion-
erna själva. Anställningsförhållandena har lett till kritik om att ombudsmännen medvetet 
eller omedvetet går arbetsgivarens ärenden. 
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ombudsmännen ”avlastar” enskilda reportrar från tidskrävande kontakter 
med allmänheten och istället kanaliserar synpunkter till en särskild person. 
Dessa kontakter kan också fungera som en intern opinionsundersökning om 
vad som väcker negativ eller positiv respons. Vid årsskiftet 2004/05 före-
slog en yrkesetisk utredning att det bör inrättas en enda sammanhållen  
Medienämnd med en Medieombudsman som skulle omfatta alla journalis-
tiska medier. Nämnden för en sådan skulle, likt nuvarande saneringsinstitu-
tioner, granska publiceringar och arbetsmetoder.97 Sverige har ett, i interna-
tionell jämförelse, väl utbyggt saneringssystem. Att publiceringar leder till 
åtal och domstolsfällningar i tryckfrihetsmål är i Sverige ovanligt i jämfö-
relse med till exempel England och USA, trots att även de har både yrkes-
etiska regler och en liberal tryckfrihetslagstiftning. Den skillnaden kan ha 
många orsaker, såsom den publicistiska traditionen om hänsyn och sanning, 
allmänhetens syn på publicistiska friheter eller lagstiftningens roll i relation 
till den journalistiska friheten. 

Majoriteten av världens demokratiska länder har någon form av etiska 
regler för journalister.98 Gemensamt för dem är att de är motiverade utifrån 
en liberal syn på pressfrihet och att de är mer eller mindre detaljerade hand-
                             
97 Förslaget om en Medienämnd och en Medieombudsman fick blandade reaktioner. Några 
är övertygade om att nuvarande uppdelade ordning fungerar bra, andra upplever det konstigt 
att det finns olika yrkesetiska nämnder, åter andra anser att en enda nämnd i praktiken skulle 
bli alltför omfattande. Bakgrunden till förlaget är bland annat att etermedierna SVT och SR 
inte granskas av en fristående nämnd, utan av den statliga myndigheten Granskningsnämn-
den. Det anser somliga vara ett problem för trovärdigheten. Journalisten; ”SR och TU nob-
bar ny Medienämnd”, 25–31 jan 2005 samt TV4; http://tv4.se/307728.html; ”Så tycker SVT, 
Aftonbladet, DN, SR, TV4 och PO om TO:s förslag”. Kritiken mot Granskningsnämnden 
har förutom trovärdighet handlat om att de skulle ” attackera kommersiell tv” och värna 
”moralism”. Enligt Göran Ellung, informationsdirektör på TV 4, borde Granskningsnämn-
den avskaffas och Pressens opinionsnämnd utöka sin ”arena till att omfatta alla massmedier, 
även tv”, Ellung, Göran; ”Granskningsnämnden måste läggas ned”, Dagens Nyheter 11 april 
2004. Förre PO Pär-Arne Jigenius anser att Ellungs förslag inte löser sakfrågan om sane-
ringen: ”TV 4 har inte lagt två strån i kors för att skapa ett trovärdigt och fungerande alter-
nativ till Granskningsnämnden i fråga om medieetik”, Jigenius, Pär-Arne; ”TV 4 bör sopa 
rent framför egen dörr”, Dagens Nyheter 13 april 2005. Ledamöter i Granskningsnämnden 
svarade Ellung: ”TV 4 måste också förstå att nämnden för sin del har till uppgift att följa ett 
av statsmakterna beslutat regelverk. Så länge denna förutsättning gäller är det svårt att se att 
nämnden skulle kunna ersättas av Pressens opinionsnämnd, som endast granskar tillämp-
ningen av god publicistisk sed och fritt får pröva innebörden av det begreppet”, Munck, 
Johan m fl; ”Granskningsnämnden och PO granskar olika saker”, Dagens Nyheter 22 april 
2005. 
98 Även i länder där pressfriheten inte är garanterad finns det journalistiska professionsko-
der. Under förtryckande regimer kan de fungera som moraliskt och solidariskt stöd för 
journalister som förföljs och hotas av landets makthavare. I liberala demokratiska länder är 
tanken att koderna i mindre grad ska fungera som ett skydd för det egna skrået och mer som 
ett skydd för allmänheten. Harris, Nigel G E; ”Codes of conduct for journalists”, artikel i 
Belsey, Andrew och Chadwick, Ruth (ed); Ethical Issues in Journalism and the Media, 
Routledge, London och New York 1992, s 62 
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lingsregler för en professionell yrkesutövning. Ett globalt nätverk är SPJ, 
Society of Professional Journalists, som vill ”förbättra och beskydda jour-
nalistiken” som de formulerar i logotypen. 99 SPJ’s koder har tre delar: sök 
sanningen och rapportera den, minimera skada samt handla oberoende. 
Totalt utgör koderna 37 år 2006 uppmanande formulerade punkter. Koder-
na har både ett övergripande och ett detaljreglerat förhållningssätt, vilket 
påminner om de svenska. Innebörden av de ideal som framhålls: sanning, 
rättvisa och mod, utvecklas i de tre underrubrikerna. På ett liknande sätt är 
även de nationella etiska journalistkoderna motiverade. Fastän nationellt 
utformade är de ändå relaterade till de europeiska koderna för journalistetik 
och International Federation of Journalists, IFJ. De gemensamma europe-
iska koderna är formulerade i nio punkter utifrån begrepp som sanning och 
rätt. Plikt är här ett återkommande begrepp vid beskrivningen av journalis-
tens förväntade förhållningssätt. En översiktlig jämförelse mellan engelska, 
norska, danska, finska och svenska etiska koder visar att de är motiverade 
utifrån övergripande ideal som sanning, hänsyn och oberoende.100 

Med denna historiska bakgrund har jag velat peka på två förhållanden. 
(1) För det första att politik och teorier om journalistik och allmänhet har 
förändrats över tid i sin syn på uppdrag och yrkesroll. (2) För det andra att 
journalister har kommit att få en alltmer professionaliserad roll i ett histo-
riskt perspektiv. I takt med dessa förändringar har också kraven på en spe-
cifik yrkesetik vuxit fram, både från samhället i stort och från journalisterna 
själva. Framväxten av professionalisering och yrkesetiska regler har i 
mångt och mycket varit likartad i Europa. Det finns i demokratier en sam-
syn om hur en reglerad yrkesetik bör formuleras och vilka ideal som bör 
vara grundläggande – sanning, oberoende, hänsyn och förtroende – även 
om de i saneringssystemen och lagstiftningen utformas på olika sätt. 

                             
99 SPJ:s logotyp innehåller texten ”Improving and Protecting Journalism”. SPJ’s nuvarande 
etiska koder antogs 1996. Society of Professional Journalism, Code of Ethics, 
http://spj.org/ethics_code.asp 
100 Totalt sett är 36 länder anslutna till IFJ. Den gemensamma Declaration of Principles on 
the Conduct of Journalists antogs 1954 och förnyades senast 1986. De nationella koderna är 
antagna av respektive lands fackliga sammanslutning av journalister: British National Union 
of Journalists 1994, norska journalistkåren 1994, danska journalistförbundet 1992 (antogs 
först av det danska parlamentet och godkändes sedan av journalistförbundet), Finska Journa-
listförbundet 1992 och Svenska Journalistförbundet 1968. Det är vanligt att enskilda redak-
tioner utöver de officiella koderna också antar interna. En av de mest kända är den brittiska 
BBC’s etiska kod. Koderna är publicerade på http://www.uta.fi/ethicnet/ifj.html . Hur ko-
derna formuleras i respektive land, beror på vem eller vilka som är initiativtagare, såsom 
facket, publicisterna, tidningsutgivare, staten eller en profilgrupp inom professionen. Harris, 
Nigel G E; aa, s 62 
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Sanering pågår 
De avgörande motiven för en reglerad etik för journalister har historiskt sett 
dels varit för meningskongruensens skull att genom självsanering undvika 
en stramare lagstiftning, dels att värna om en professionaliserad yrkesiden-
titet. De etiska reglerna har vuxit fram i samarbete och samförstånd med 
den lagstiftande makten.101 Den bakgrunden är avgörande för förståelsen av 
varför reglerna formuleras som de gör. De flesta tidningar som granskas av 
PO och PON är anslutna till Tidningsutgivarna, TU, som förutom att stå 
bakom Etiska regler för press, radio och tv102 som en av pressens huvud-
organisationer även är en sammanslutning av tidningar i syfte att till exem-
pel löneförhandla med fackförbunden och förhandla om papperspriser. Att 
anslutningen är frivillig innebär att varje tidning äger rätt att ställa sig utan-
för systemet.103 I praktiken granskar dock PO och PON alla tidningar oav-
sett om de är anslutna eller inte. Etiska regler för press, radio och tv är 
riktlinjer för PO och PON. Det betonas av nuvarande PO att vad god publi-
cistisk sed innebär utgår mer från praxis än från en formalistisk regeltill-
lämpning. Det synsättet har kritiserats från olika håll, inte minst från publi-
cister som anser att PO:s och PON:s bedömningar kan vara inkonsekventa 
och trångsynta. Hur bedömningarna görs varierar beroende på vem som är 
PO, vilka som sitter i nämnden och på kulturen hos den allmänna opinio-
nen.104 

                             
101 Lennart Groll, den förste PO, hämtades från riksdagens konstitutionsutskott. I nämnden 
finns två representanter från allmänheten, vilka utses av Justitieombudsmannen och ordfö-
randen i Sveriges Advokatsamfund, en ordförande som bör vara en jurist, helst en domare, 
samt tre representanter från pressen. 
102 Etiska regler för press, radio och tv, http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437–
&_dad=portal&_schema=PORTAL, 2006  
103 En mångfald av olika intressen bidrar då och då till att konflikter bryter ut mellan TU och 
enskilda tidningar. En konflikt 1994 rörde kartellen om priser på inköp av tidningspapper. 
Aftonbladets vd Gunnar Strömblad bröt mot kartellen som Strömblad och chefredaktören 
Rolf Alsing menade ”gynnade bruken och missgynnade tidningarna”, särskilt de stora efter-
som de fick betala mer för pappret än de små. TU hotade med att utesluta Aftonbladet, men 
”Aftonbladets ledning lät sig inte skrämmas. Uppbrottet från kartellen gav till en början ett 
plus på 30 miljoner kronor om året”. Alsing, Rolf; Aftonbladet inifrån. 175 års kamp för 
tryckfrihet och yttrandefrihet, Aftonbladet och Norstedts, Stockholm 2005, s 152 
104 Axberger anser att PO har en stor frihet i sin bedömning av vad som ska föras upp både 
på sin egen dagordning och på nämndens bord. PO utformar i stort sett sin egen praxis. 
Reglerna används inte formellt som motiveringar i utlåtanden, men i ”praktiken uppstår det 
lätt schablonmässiga sätt att resonera som opinionsnämnden har svårt att frigöra sig från. 
Risken för att etiken formaliseras är ständigt närvarande och manifesteras ganska ofta”, aa, s 
60, 63. Thorsten Cars, PO 1980–1990, använder dock reglerna som en direkt tillämpning för 
sina utlåtanden. I Pressetik i praktiken argumenterar han kring olika PO-ärenden och inleder 
varje diskussion med att hänvisa till den aktuella regeln. I själva utlåtandena hänvisas dock 
inte till reglerna. 
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Även om tryckfrihetslagstiftningen värnar om en stor frihet formuleras i 
de etiska reglerna ingenting om publicisternas skyldighet att publicera. 
Reglerna uttrycker snarare begränsningar för publiceringsfriheten än rikt-
linjer för hur långt publiceringsansvaret kan tänjas. Press, radio och tv intar 
i de flesta fall en självsanerande hållning som är mer restriktiv än vad tillåts 
av lagstiftningen. Denna hållning har kritiserats av bland andra den tidigare 
Pressombudsmannen och juristen Hans-Gunnar Axberger: ”Medias makt 
ligger inte minst i att inte publicera, att undanhålla, ’sila’, vrida. Därför är 
en pressetik som driver fram publicistisk återhållsamhet farlig. Den legiti-
merar styrning genom självcensur.”105 Den reglerade etiken är ett kombine-
rat resultat av grundlagens utrymme, journalisternas huvudorganisationer 
och den förväntan man antar att allmänheten har på journalistikens roll. 
Utifrån den reglerade etiken kan redaktioner inta både en försiktig publicis-
tisk hållning och en drivande. Men saneringssystemet gäller inte all slags 
journalistik. (1) För det första fälls inga publicister på grund av för ett stort 
mått av försiktighet. Det är den offensiva och hårt granskande (eller slar-
viga) journalistiken som prövas och fälls, inte minst i frågor som rör namn-
publiceringar och gränsen för enskilda personers privata sfär kontra allmän-
intresset. (2) För det andra är den reglerade etiken begränsad. Den rör näst-
intill uteslutande nyhetsjournalistik. Ledare och kolumner fälls sällan efter-
som det är utpräglad åsiktsjournalistik och exempelvis sexualrådgivning 
eller ekonomisk rådgivning omfattas inte alls av den reglerade etiken. 

I inledningen till regelsamlingen anges att de bör användas med en  
ansvarig hållning snarare än som en formalistisk regeltillämpning. Reglerna 
bör alltså inte användas av vare sig PO och PON eller av publicister och 
journalister som en bruksanvisning för varje enskild situation, men med 
sina detaljerade formuleringar ger de en normativ inriktning som påminner 
om en regeletik. Det väl utbyggda saneringssystemet tyder även det på att 
reglerna bör tolkas enligt ett regeletiskt förhållningssätt, snarare än ett 
dygdetiskt.106 För den som bryter mot god publicistisk sed väntar ekono-
miska sanktioner (en symbolisk summa) eller förväntan om uppgörelse i 
godo med den som upplever sig kränkt samt en förväntan om publicering 
av PO:s eller PON:s motivering om tidningen fälls.107 Reglerna och sane-

                             
105 Axberger, Hans-Gunnar; aa, s 8 
106 Det är inte enbart de svenska etiska reglerna som utformas som en reglerad etik. Det är 
ett förhållningssätt som präglar den internationella yrkesetiken. Gordon, A David; Kittross, 
John M och Reuss, Carol; Controversies in Media Ethics, Longman Publishers, New York 
1996; aa, s 64f 
107 Belinda Olsson, reporter och krönikör på Aftonbladet, framför i en intervju synpunkter 
på diskussionen om skärpt lagstiftning och mediernas självsanering. Hon är kritisk till da-
gens system och anser att det är tid att se över enskilda personers rätt gentemot tidningar. 
”Pressens opinionsnämnd är ett tandlöst verktyg. Det enda man kan göra om man utsatts för 
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ringssystemet markerar de normativa gränserna för vad som utgör god pub-
licistisk sed. De ger mer eller mindre detaljerade handlingsföreskrifter för 
vilket beteende som bäst tjänar ändamålen för en eftersträvansvärd journa-
listik: sanning, hänsyn, oberoende och förtroende. 

Etiska regler för press, radio och tv innehåller tre delar: publicitetsreg-
ler, yrkesregler och regler mot textreklam. Indelningen har en både histo-
risk och juridisk förklaring. Publicitetsreglerna har sin bakgrund redan i 
Publicistklubbens verksamhet från 1874 och Pressens Opinionsnämnd som 
bildades 1916 (de första reglerna kom 1923), även om de har omformule-
rats sedan dess och fick sitt nuvarande innehåll först 1974. Det är regler 
som vänder sig till ansvarig utgivare och handlar om vad redaktionen bör 
göra eller undvika i relation till ändamålen. Publicitetsreglerna handlar, 
förenklat uttryckt, om vad som bör publiceras eller inte. Yrkesreglerna 
innehåller handlingsföreskrifter om det sätt på vilket journalister bör bete 
sig. Yrkesreglerna är resultatet av diskussionen under 1960-talet. Även de 
har reviderats några gånger sedan tillkomsten. I yrkesreglerna utmejslas 
den professionella identiteten i normativa beskrivningar av hur en journalist 
bör agera, men framför allt vad hon bör undvika i sin yrkesroll. I regler mot 
textreklam formuleras i detalj vad som inte bör publiceras som journalis-
tiskt material. Syftet är att avgränsa den journalistiska sfären från annan 
text och bild i tidningen. Det är tydligt att av samtliga regler är de flesta 
förbud eller negativt formulerade normer – inte positiva uppmaningar till 
ett visst handlingssätt eller vissa ideal. 

Folkets förtroende i blickfånget 
Journalistik handlar bland annat om den ömsesidiga kontakt som finns mel-
lan journalistiska massmedier och dem som är mottagare av det som jour-
nalistiken producerar. Därför är begreppet allmänhet ett nyckelord i portal-
paragrafen. Men vilka är allmänheten? Och vilka värderingar förknippas 
med ordet? Allmänheten står för folket, menigheten eller massan. Det eng-
elska ordets motsvarighet är the public, det vill säga en generell bild av 
”mannen på gatan”. En kontrast till allmänheten står att finna i begreppet 
medborgare, vilket inte nämns i reglerna, men vars innebörd motiveras i 
stadgarna för Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinions-

                                                                                                                           
en kränkning är att PO-anmäla och då måste tidningen ta in en urkonstig text som ingen 
läsare begriper och som publiceras någonstans långt bak i tidningen. Undrar vad som skulle 
hända om man var tvungen att publicera i artikelform i stället, typ ’Det hände mig!’”, Da-
gens Nyheter; ”Belinda Olsson älskar kvällspressen”, 21 jan 2006 
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nämnd (PON).108 Medborgare och medborgerlig indikerar samhälleliga, 
politiska och socialt aktiva rättigheter och skyldigheter. I skrivelser från PO 
och PON bedöms pressens agerande i relation till allmänhetens intresse 
eller allmänintresset. Här finns en uppfattning om enskilda individers akti-
va medverkan genom att anmäla sådana händelser som av den enskilda 
upplevs som överträdelser av god publicistisk sed. Det etiska avgörandet 
och eventuella klandret utverkas av PO och PON på grundval av den en-
skildas anmälan och det som nämnderna bedömer som allmänhetens in-
tresse. Ärenden från allmänheten som kollektiv: företag, organisation eller 
myndighet, kan endast bedömas när det gäller rättelse eller genmäle.109 En 
publicering bedöms också som rimlig eller orimlig i relation till vilket all-
mänintresse den har. Det kan i vissa fall vara befogat att till exempel publi-
cera namn på en enskild person, trots att det kan upplevas som kränkande 
av den utpekade, om hon anses utgöra en fara för allmänheten.110 
                             
108 Begreppet medborgare finns inte angivet, men tolkningen av ordet har sin motsvarighet i 
”enskild person” och dennas rättigheter att vända sig till Allmänhetens Pressombudsman. 
För att som en enskild person ur allmänheten kunna få gehör krävs att den enskilda är om-
nämnd i det publicerade. Vem som helst kan inte klaga hos PO eller PON. Därför finns det 
de som menar att Allmänhetens Pressombudsman istället borde benämnas enbart Pressom-
budsman. 
109 Stadgar för Pressens Opinionsnämnd (PON), § 2, http://www.po-
pon.org/Article.jsp?article=1904&avd=verksamhet. Instruktion för Allmänhetens Pressom-
budsman (PO), § 1, http://www.po-pon.org/Article.jsp?article=1004&avd=verksamhet 
110 Exempel på diskuterade namnpubliceringar finns i mängder. Tre exempel är: (1) Under 
rättegångarna i det så kallade styckmordet 1984, namngavs aldrig ”allmänläkaren” och 
”obducenten”, trots att det fanns ett starkt tryck från allmänheten att få veta deras namn. Inte 
heller när de dömdes för styckningen och fråntogs sina läkarlegitimationer namngavs de i 
pressen. (2) I ett annat fall, de så kallade Åmselemorden 1988 där tre personer hade dödats 
och de misstänkta var på flykt, namngav Aftonbladet de båda misstänkta. De bedömdes av 
ansvarig utgivare Rolf Alsing utgöra en fara för allmänheten. Att namnge med bild var ett 
sätt att skydda allmänheten och hjälpa polisen i spaningen på de misstänkta. Dessa publice-
ringar bedömdes av PO bryta mot god publicistisk sed: ”Under tiden till dess att de miss-
tänkta var gripna fanns ett beaktansvärt intresse att varna allmänheten för dem och att främja 
polisens arbete med att spåra dem och därigenom minska riskerna för ytterligare våldsbrott. 
Detta borde emellertid ha kunnat göras utan att deras namn publicerades och utan att deras 
identitet röjdes”, ur PON uttalande 16/1989. (3) I samband med rättegången om mordet på 
utrikesminister Anna Lindh 2003 var Dagens Nyheter först med att namnge den åtalade 
under tiden han satt häktad. Chefredaktören Jan Wifstrand motiverade publiceringen med att 
det fanns ett starkt allmänintresse, men här saknades motivet om fara för allmänheten som 
fanns i Åmselefallet. Bedömningsgrunderna för om ett namn ska publiceras eller inte, fram-
för allt i samband med brott, görs utifrån den enskildes rätt till integritet kontra allmänhetens 
intresse. I vissa fall tas dock allmänhetens intresse till intäkt i den så kallade kändisjournalis-
tiken. Då verkar allmänhetens intresse istället handla om att tidningarna förser folk med det 
de är nyfikna på i allmänhet. Dagens Nyheters kulturchef Maria Schottenius anser att Inter-
net och bloggar idag har förändrat motivet om allmänhetens kännedom i pressfriheten: ”För 
inte särskilt länge sedan innebar tryckfriheten att pressen valde vad som skulle komma till 
allmänhetens kännedom/---/I dag är det scenskifte. Yttrandefriheten är i det närmaste obe-
gränsad. I bloggsfären finns det plats för varje röst, varje åsikt, varje uppgift, sann eller 
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Det finns alltså en skillnad mellan allmänheten såsom termen används i 
portalparagrafen och hur den används i samband med saneringsnämndernas 
tillämpning. I portalparagrafen tenderar allmänheten att framstå som motta-
gare istället för deltagande medborgare, en kollektiv massa istället för en-
skilda individer.111 Om vi i konsekvens med ordets innebörd vill förstå for-
muleringen allmänhetens förtroende, kan det tolkas snarare som massans 
samtycke än aktiva påverkan och inflytande över det förtroende som ska 
försvaras eller erövras. Paragrafen innebär en förväntan om ett avtal mellan 
massmedierna och allmänheten, ett avtal där massmedia erbjuder korrekt 
och allsidig nyhetsförmedling i utbyte mot det förtroende som massmedier-
nas roll i samhället sägs vila på. Detta synsätt har en historisk bakgrund.112 

                                                                                                                           
falsk/---/Pressens lite högtidliga ansvar att våga publicera obekväma sanningar eftersom de 
annars skulle förbli outtalade kan i praktiken lyftas bort. De kommer att uttryckas och utta-
las på annat håll/---/Nu handlar det för pressens del inte längre om friheten, utan om ansva-
ret att publicera, och vara medveten om varför man gör det. En publicering betyder att man 
lyfter fram något ur det ständiga sorlet av röster. En förändrad, men betydligt mer intressant 
uppgift.” Schottenius, Maria; ”Pressen att välja. Gränslös yttrandefrihet ställer nya krav”, 
Dagens Nyheter 21 feb 2006 
111 Portalparagrafen i Etiska regler för press, radio och tv lyder: ”Massmediernas roll i 
samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhets-
förmedling.”, Aa, punkt 1 
112 I den svenska presshistorien från 1700- och 1800-tal förändras innebörden av allmänhe-
ten i relation till pressens och lagstiftningens olika ideologier. Tryckfriheten var under denna 
tid inte främst motiverad utifrån individens rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Den var ett 
statsintresse. Det grundläggande skälet till tryckfriheten var att det offentliga samtalet i det 
tryckta ordet var ett sätt att nå fram till sanningar och en möjlighet att sedan sprida sanning-
arna till medborgarna. Målet var att alla skulle tänka i de rätta banorna. Enligt denna före-
ställning är allmänheten mottagare av maktens budskap. För den allmänna opinionen, ett 
begrepp som kunde uppfattas vulgärt, kunde snarast ett förakt visas. Opinionen var inget att 
lyssna till utan istället något som skulle formas och upplysas. Eftersom det offentliga samta-
let fördes inom en relativt homogen elit, vållade tryckfriheten staten och kungamakten – 
åtminstone fram till 1820-talet – inga större problem, utan överensstämde väl med makt-
strukturerna. På det viset blev det tryckta ordet också för allmänheten samhällsbevarande, 
för det allmännas bästa. Under 1700-talet såg tidningsägarna som sin uppgift att vara mer av 
en kanal för argument och åsikter: tidningen som ett offentligt samtalstorg med insändare 
och verser skrivna av medborgarna. Under 1800-talets framväxt av en publicistisk tradition 
blev det emellertid redaktörens ansvar och uppgift att tolka det allmännas bästa och att 
upplysa allmänheten. Somliga publicister undvek begreppet den allmänna opinionen och 
talade istället om det allmänna omdömet eller det allmänna tänkesättet, vilket kan jämföras 
med engelskans ”common spirit”. Allt eftersom tidningsägarnas ideologi förändrades under 
1800-talet fick uttrycket en mer positivt laddad klang. I den positiva andan låg en förståelse 
av den allmänna opinionen som ett kvantitativt och demokratiskt begrepp som riktade sig till 
alla med sin upplysande roll, mer än till en utvald samhällsgrupp. Men kommunikationen 
var trots detta enkelriktad. Det var redaktören och redaktören ensam som avgjorde vad som 
publicerades eller inte. Hos den allmänna opinionen fanns legitimitet endast i den mån den 
var upplyst och sann – vilket bedömdes av redaktören. Lundell, Patrik; aa, s 79, 82, 123, 
127f, 135. Rosengren visar dock att allmänhetens roll inte var entydig. Det fanns också en 
förväntan om en medborgerlig aktivitet. Samtidigt som antalet prenumeranter steg och 
tidningsläsning blev en integrerad del i alla samhällslager från 1809 och framåt, klagade 
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Till allmänheten närbesläktade termer hör förutom opinion, även publik. 
Opinion kommer från latinets opinio och betyder: mening, osäkert, inte 
välgrundat omdöme. Publik betyder åskådare, åhörare eller läsekrets. Det 
förstnämnda är starkt färgat av en kollektiv innebörd och har sitt idéhisto-
riska ursprung i ”ett i grunden tvivelaktigt anseende hos massan”.113 Liksom 
termen allmänhet har dessa ord en passivt mottagande innebörd. Allmän-
hetens förtroende bör därför enligt min förståelse inte tolkas som en förvän-
tan om att det finns en allmänhet eller en opinion som utgör ett aktivt korre-
lat till ”det absolutistiska herraväldet”, det vill säga till medierna, kulturen 
eller politiken.114 Istället är allmänheten snarare det kollektiv som mottar 
och samtycker till journalisternas verksamhet, budskap och tolkning. Men 
även om allmänheten inte framställs som aktiva medborgare i den journa-
listiska verksamheten, verkar bevarandet eller erövrandet av dess förtroen-
de vara angeläget för journalistiken. Det märks bland annat på reglernas 
motivering, som jag snart ska analysera. Men vem identifieras som allmän-
het i reglerna som helhet? Det finns olika beskrivningar som rör sig på an-
tingen en övergripande nivå, såsom samhället, eller på individnivå, såsom 
intervjuobjekt. Ett fåtal beskrivs som aktiva och handlande: ”läsaren”, ”den 
som gör anspråk” och ”dem som fått del av”, medan det stora flertalet iden-
tifieras som passiva mottagare av journalisters verksamhet.115 Med ett per-

                                                                                                                           
redaktörer på läsarnas bristande politiska engagemang. ”Märkligt nog är allmänheten i full 
färd att engagera sig för eller emot publiciteten och att göra sig medveten om sitt moraliska 
behov av ett offentligt liv, samtidigt som den betraktar publiciteten och dess redskap – tid-
ningarna – med överlägsenhet och ointresse”, Rosengren, Cecilia; aa, s 80. Rosengren har 
också en redogörelse för allmänt tänkesätt, allmän opinion och allmänt intresse som i arti-
kelkällor visar hur diskussionerna gick, aa, s 82ff 
113 Habermas, Jürgen; Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det 
moderna samhället, Arkiv moderna klassiker, Lund (1962) 1988, s 118 
114 Uttrycket ”det absolutistiska herraväldet” är hämtat från Habermas och syftar på de 
offentliga kritiska processerna som utgörs av resonerande privatpersoner. Aa, s 135. Haber-
mas analyserar den borgerliga offentlighetens självförståelse i relation till den allmänna 
opinionen under 1700 och 1800-talen. En av hans slutsatser är att det råder en ambivalens 
mellan idé och ideologi. På samma gång som idealet om den allmänna opinionen hyllades, 
kunde till exempel filosofen Mill beklaga sig över ”den allmänna opinionens moraliska 
tvångsmedel” och ”medelmåttornas herravälde”, aa, s 173. Habermas tes är att offentlighe-
ten under upplysningstiden får rollen som en normativ, kritisk granskare av statens verk-
samhet, men att vissa faktorer i samhället förhindrar eller begränsar den kritiska utövningen. 
Den snabba utvecklingen av den borgerliga offentliga sfären beror till stor del på uppkoms-
ten av den periodiska pressen, men den deltagande medborgaren i den tidiga pressen blev 
efter hand passiv konsument och det öppna samtalstorget för medborgarna förvandlades till 
vinstdrivande företag. För en mer utförlig idéhistorisk analys av den allmänna opinionen 
enligt Habermas, se aa, s 118–183 
115 Följande benämningar i Publicitetsregler syftar jag på: samhället; allmänheten; läsa-
ren/mottagaren; den som gör anspråk; dem som har fått del av; anhöriga; offren; berörda 
personer; parter; den som blivit anmäld; människor, punkterna 1-17. I yrkesreglerna: perso-
ner; utomstående; intervjuade personer; ovana intervjuobjekt, punkterna 1-12. I Regler mot 
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spektiv på moraliskt handlande där medmänniskan, som journalister och 
publicister möter i sin verksamhet, i huvudsak beskrivs som passiva motta-
gare, framstår det som om en dialog om moraliska handlingar inte är efter-
strävansvärd. Som om de etiska reglerna motsvarar moraliska principer 
isolerade till de professionella utövarna.  

Ett argument för reglernas framställning av allmänheten som mottagare 
istället för deltagare, är att det markerar journalistikens oberoende av på-
verkan från allmänheten eller andra intressen utanför den journalistiska 
verksamheten. Men det finns många exempel på diskussioner om huruvida 
det egentligen är journalisterna eller den allmänna opinionen som styr 
agendan, såsom i ett flertal brottmål, i granskningen av den politiska  
makten eller i samband med bildpubliceringar av kvinnors kroppar. Frågan 
om integritet kontra allmänhetens starka eller svaga förtroende för journa-
listiken kan därför betyda antingen att journalisterna återspeglar majorite-
tens uppfattningar eller att de publicerar material som inte har förankring 
hos majoriteten.116 Att i alltför hög grad anpassa medierna efter allmän-
hetens förtroende kan därför utgöra en konflikt med idealen om sanning, 
hänsyn och ett långsiktigt förtroende. Olika scenarier kan förekomma,  
varav vissa är önskvärda och andra är hotfulla. Om mediernas nyhetsbe-
vakning är bra, men allmänhetens förtroende för dessa medier är lågt, så är 
det i och för sig inte en önskvärd situation. Om mediernas nyhetsbevakning 
däremot är dålig, men allmänhetens förtroende trots det är högt, kan situa-
tionen vara farlig för ett samhälle.117 Att äga ett högt förtroende behöver 
alltså inte vara ett egenvärde.118 

                                                                                                                           
textreklam: företag; organisationer; myndighet; tidning/programföretag; tillverkare; återför-
säljare; detaljist, punkterna 1-7. Etiska regler för press, radio och tv, aa. 
116 SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersöker varje år allmänhetens förtroende för 
myndigheter, företag och organisationer. Dels visar deras studier hur förtroendet förändras 
över tid, dels hur förtroendet relateras till de objekt som undersöks. Mellan 1997 och 2003 
minskade allmänhetens förtroende från 61 till 45 procent för radio och tv, medan det för 
dagspressen gick från 32 procent 1997, via 41 procent 2000 för att 2003 återgå till 32 pro-
cent. Massmedierna hade 2003 mindre förtroende än universiteten och riksdagen, men högre 
än storföretagen och partierna. Bland tidningar som undersökts har Dagens Nyheter 59 och 
Aftonbladet 27 procents förtroende. I mätningen framkommer att de massmedier som i 
högre grad är kommersiellt inriktade har minst förtroende hos allmänheten. Weibull, Len-
nart och Holmberg, Sören; ”Medieakademins förtroendebarometer 2003”, MedieAkademin 
Årsbok 2004, http://www.medieakademin.se, s 7f. SOM-institutets undersökningar visar att 
förtroendet är en konjunkturfråga. Vad deras undersökningar inte visar är vilken relevans 
journalisterna tillmäter allmänhetens förtroende. 
117 Weibull, Lennart och Börjesson, Britt; aa, s 156f 
118 Med allmänhetens intresse i fokus började tidningen Norrländska Socialdemokraten 2004 
att publicera namn på alla som döms för grova kvinnofridsbrott i regionen. Beslutet fattades 
efter ett omskrivet mord på en trebarnsmamma i Piteå: ”Kvinnomisshandel är ofta ett möns-
ter som upprepas med nya kvinnor. Därför är det viktigt för oss att tala om för våra kvinnli-
ga läsare vilka män de bör akta sig för”, motiverade NSD:s chefredaktör Lennart Håkansson 
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Diskussionen i detta avsnitt har visat att det finns flera tolkningar av  
innebörden av begreppet allmänhet. Det finns å ena sidan synen att allmän-
heten utgörs av enskilda aktiva medborgare som anmäler överträdelser till 
saneringsnämnderna och på annat sätt deltar i diskussionen om massmedi-
ernas verksamhet. Å andra sidan framkommer i reglerna föreställningen om 
allmänheten som mottagare, som en massa, vilken ska förses med sådan 
information att den får kunskap om samhället. Här finns ingen förväntan 
om allmänhetens påverkan på medierna.119 Portalparagrafen om allmän-
heten kan uppfattas som ett ideologiskt ramverk för hur de etiska reglerna 
ska tolkas. Paragrafen indikerar, grovt beskrivet, vilka ideal som styr verk-
samheten och resten av reglerna är beskrivningar av hur verksamheten bör 
utformas. I nästa avsnitt ska principer och synsätt i reglerna diskuteras. 

                                                                                                                           
beslutet. Pressens tidning; ”Nu ska NSD namnge våldsmän”, Nr 18, 2004. Lars Linder, 
reporter på Dagens Nyheter, kommenterade NSD:s beslut: ”Exakt när övergår en legitim 
och medkännande aktion mot brott i ren lynchjustis? Svar: när den också gör sig till dom-
stol./---/I England, där det finns både föredömliga och avskräckande exempel på public 
journalism, publicerar gärna kvällstidningarna både namn och adress på frigivna pedofiler i 
exakt samma syfte som NSD anger: att varna tilltänkta offer och deras familjer. Resultatet är 
förödande. Redan straffade personer förföljs och drivs från sitt nya hem – och förvägras 
framför allt varje chans till omstart och förbättring: brottsling för evigt.”, Linder, Lars; 
”Namnpublicering. Ska kvinnomisshandlare visas upp i tidningen?”, Dagens Nyheter 16 nov 
2004. Pär-Arne Jigenius driver tesen att allmänintresset är trendkänsligt och samtidsberoen-
de: ”De ansvariga utgivarnas suveräna beslut fattas inte i något publicistiskt elfenbenstorn, 
utan är i påfallande stor utsträckning ett uttryck för tidsandan, det allmänna rättsmedvetan-
det och det vid varje tidpunkt politiskt korrekta. Naturligtvis handlar det om en viss interak-
tivitet, pressen kan genom opinionsbildning påverka den allmänna debatten, men den påver-
kas i ännu högre grad av den”, Jigenius, Pär-Arne; ”I ’allmänintressets’ tjänst”, Dagens 
Nyheter 29 nov 2004 
119 Denna syn stämmer in på den amerikanske journalisten och politiske analytikern Walter 
Lippmans massmedieanalys från 1922. Han utvecklade en liberaldemokratisk kommunika-
tionsteori bland annat om massmediernas relation till allmänheten. Enligt Lippman utgör 
massmedierna förbindelselänken mellan det politiska beslutsfattandet och medborgarnas 
tillgång till rättvisa och frihet. Eftersom medborgarna på egen hand inte klarar av att fatta 
förnuftiga beslut i komplexa politiska frågor, blir massmedierna den institution som ska 
förse medborgarna med den information de behöver för att kunna ta de bästa besluten. Jag 
stödjer mig här på Demokratiutredningens tolkning av Lippman. Berglez, Peter; ”Drömmar 
och mardrömmar om politiken, massmedierna och medborgarna”, Politikens medialisering, 
SOU 1999:126, Erlanders Gotab, Stockholm 1999, s 80ff. Lippman var dock pessimist när 
det gällde tilltron till massmediernas möjlighet att förse medborgarna med den nödvändiga 
kunskapen. Han kritiserade massmedierna för att på ett undermåligt sätt återge verkligheten. 
Den allmänna opinionen kan därför inte finnas så länge som massmediernas verklighetsbe-
skrivningar är degenererade. En senare massmedieforskare, engelsmannen John B Thomp-
son, anser att ett dilemma med massmedierna såsom de fungerar idag är att de styrs av en 
monologisk karaktär där sändaren är aktiv, men mottagaren passiv. Enligt Thompson har 
därtill medias kommersialisering bidragit till en feodalisering av det offentliga livet och den 
publika sfärens begränsning av den kritiska utövningen. Därför måste vi återuppfinna nya 
villkor för den offentliga rollen som kritisk granskare, nämligen mot en global ansvarsetik. 
Thompson, John B; aa, s 69 ff, s 235 ff, s 246, 258ff 
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Den reglerade yrkesetiska modellen 
En yrkesetisk modell kan utformas på olika sätt. I denna avhandling ska jag 
diskutera fem alternativ. (1) Den första är en reglerad yrkesetisk modell och 
den kan vara av två slag: antingen konsekvensetisk120, vilket innebär att 
tonvikten läggs vid en konsekvensbedömning av handlingar, eller deonto-
logisk, vilket betyder att handlingar bedöms utifrån särskilda principer eller 
plikter som bör följas i alla situationer, oavsett konsekvenserna.121 Det ut-
märkande för denna modell är att den anger regler för hur vi ska handla. 
Men som jag ska visa så är den reglerade modellen varken renodlat konse-
kvensetisk eller deontologisk, utan omfattar båda dessa synsätt. (2) Den 
andra är en dygdetisk modell. Den skiljer sig från en reglerad modell genom 
att den inte är handlingsstyrande, utan istället härleder moral utifrån från 
karaktären hos dem som agerar. (3) Den tredje är en ansvarsmoralisk  
modell, vilken inte alls värnar om enhetlighet i etiken och moralen utan 
istället utgår från en existentiell grund för moraliska val och moraliskt an-
svar. (4) Den fjärde är en kallelsemodell, som utifrån teologiska argument 
relaterar yrkeslivet till självförverkligande och livsmening. (5) Den femte 
är en holistisk modell, som handlar om att expandera det etiska och mora-
liska perspektivet för att tolka moral som paradoxal; både universalistisk, 
mångfaldig och erfarenhetsbaserad. 

Bland dessa fem förslag går det en skiljelinje mellan den reglerade och 
de andra. Den reglerade modellen är handlingsnormerande och förordar 
regler – eller typer av handlingar – som alltid är rätta eller orätta. De övriga 
modellerna är karaktärsdrivande eller existentiellt motiverade. Etiska regler 
för press, radio och tv är en reglerad yrkesetisk modell, vilken jag ska ana-

                             
120 En konsekvensetisk modell behöver inte vara reglerad utan kan också vara en handlings-
etik. En konsekvensetisk teori kan utformas på flera olika sätt. Den mest betydelsefulla 
formen av konsekvensetik är emellertid utilitarismen. Den hävdar att en handling är rätt om 
den medför maximalt gode konsekvenser för alla människor. Detta innebär att en rätt hand-
ling främjar sådana värden som lycka, nytta eller välfärd. Utilitarismen är i sin tur uppdelad 
i olika argumentationstyper: handlingsutilitarism, regelutilitarism och preferensutilitarism. 
Bexell, Göran och Grenholm, Carl-Henric; Teologisk etik. En introduktion, Verbum, Stock-
holm 1997, s 91 ff  
121 Det finns olika förståelser av deontologisk etik (av grekiskans deon, plikt). Inom den 
deontologiska etiken skiljer man mellan handlingsetik, där värderingen sker utifrån den 
enskilda handlingen, och regeletik, där handlingen värderas i förhållande till värdet hos de 
regler de är uttryck för. Företrädare för handlingsetiken är till exempel den danske teologen 
och filosofen K E Løgstrup och för regeletiken den tyske filosofen Immanuel Kant. Men det 
finns också sådan deontologisk etik som försvarar en gudomlig uppenbarelse som villkor för 
etisk insikt. Den reformerte teologen Karl Barth är en företrädare för den synen. Bexell, 
Göran och Grenholm, Carl-Henric; aa, s 106ff. I min analys av de etiska reglerna tar jag inte 
ställning till vilken form av teori reglerna motsvarar, utan vill visa på två tendenser som jag 
jämför med en deontologisk respektive en konsekvensetisk syn. 
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lysera i detta avsnitt. De andra finns det anledning att återkomma till i kapi-
tel fem till nio. Publicitetsreglerna, yrkesreglerna och reglerna mot textre-
klam utgör tillsammans 40 punkter vars innehåll vetter mot ett konsekvens-
etiskt eller ett deontologiskt förhållningssätt. Skälen till deras utformning 
har jag gett en bakgrund till tidigare i kapitlet. De har vuxit fram dels som 
en reaktion mot hot om en detaljreglerad lagstiftning om tryckfrihet, dels 
som en ambition att själv sanera verksamheten. Under slutet av 1980-talet 
pågick en diskussion om det sätt på vilket de etiska reglerna skulle tilläm-
pas. Den direkta orsaken till diskussionen var frågor som rörde namnpubli-
ceringar i samband med mordet på statsministern Olof Palme och polisar-
betet åren därefter. Kritik från redaktioner riktades mot PO och PON för att 
göra en alltför bokstavstrogen och formalistisk tillämpning av reglerna vid 
klandringen av publiceringar.122 Debatten under 1980-talet resulterade i ett 
tillägg i den reglerade etiken som infördes 1990: en ingress som innebär att 
avsikten med reglerna inte är att ge uttryck för en ”formell regeltillämp-
ning”, utan för en ”ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften”. Det 
var en förändring i attityd, men inte i sak. Avsikten var att få en mjukare 
skrivning av reglerna. Diskussionen om reglerna kontra saneringssystemets 
funktion avspeglar inte enbart en publicistisk ideologi, utan också ett mora-
liskt förhållningssätt till reglernas funktion och innebörd. 

Den grundläggande frågan för all yrkesetik är vad etik egentligen är. På 
ett övergripande plan handlar etik om vad som är gott och ont, vad som 
skiljer en rätt handling från en orätt och vilka förmågor eller egenskaper vi 
människor bör ha i livet och i samhället. I diskussionen om etik i relation 
till yrkeslivet är det väsentligt att skilja mellan etikens normer och dess 
ideal eller värden. En yrkesetik såsom den presenteras i Etiska regler för 
press, radio och tv rymmer både föreställningar om de goda värden som 
utgör en god journalistik och normer som föreskriver hur dessa värden ska 
omsättas i praktiken. Den reglerade etiken rymmer regler som kan motive-
ras på två sätt: som konsekvensetik och som deontologi. (1) Det beror för 
det första på att de ger uttryck för ett förhållningssätt som är baserat på ett 

                             
122 Weibull, Lennart och Börjesson, Britt; aa, s 77f. Den aktuelle PO under denna tid var 
Thorsten Cars, som ville driva en domstolsliknande institution. Han kommenterar: ”Om 
pressens självsanerande verksamhet ska tas på allvar av allmänheten och inte uppfattas som 
ett tomt sken eller ett spel för gallerierna, måste den bedrivas med fasthet och konsekvens. 
De pressetiska regler, som pressens organisationer själva utarbetat, måste tillämpas så att 
utslagen inte uppfattas som godtyckliga. Liksom vid all normtillämpning skall lika fall 
behandlas lika”, Cars, Thorsten; aa, s 246. Fram till 1992 var PO en välmeriterad jurist, men 
kritiken medförde att journalisterna hellre önskade en publicist med lång erfarenhet inom 
yrket på posten. Sedan dess har två publicister innehaft tjänsten. Följande personer har varit 
PO i Sverige: Lennart Groll 196–1980, Thorsten Cars 1980–90, Hans-Gunnar Axberger 
1990–92, Pär-Arne Jigenius 1992–2000, Olle Stenholm, 2000–. 
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regeltänkande. Vid en första anblick ger reglerna intryck av att vara enhet-
ligt formulerade principer, vilket kan bero på att reglerna är tillkomna ut-
ifrån formaliserade förväntningar på hur publicister och journalister ska 
bete sig. De är handlingsinriktade snarare än karaktärsinriktade och visar 
med normerande principer vilka handlingar som är rätta. Det framstår som 
om journalister är en sammanhållen yrkesgrupp som delar uppfattning om 
vad journalistik är och bör vara.123 (2) För det andra finns det i linje med 
denna inställning en ändamålsenlig argumentation för och detaljbeskrivning 
av hur journalister bör handla. Reglerna drar åt två olika håll, dels ett deon-
tologiskt vilket gäller de flesta reglerna, dels ett konsekvensetiskt.124 En 
jämförelse mellan de tre delarna i regelsamlingen visar på olika tendenser: 
publicitetsreglernas förhållningssätt är i högre grad konsekvensetiskt,  
medan yrkesreglerna och reglerna mot textreklam i stort sett alla är deonto-
logiskt utformade.125 

Reglerna avspeglar huvudsakligen tre värden: sanning, hänsynstagande 
och förtroende.126 Dessa är ändamål för de handlingsnormer som motiveras 
i reglerna. Värdena betonas olika i de olika delarna, vilket troligen har att 
göra med respektive reglers funktion. I publicitetsreglerna är sanning och 
hänsyn starkast. I yrkesreglerna är förtroende och hänsyn mest framträdan-
de och i regler mot textreklam är förtroende viktigast.127 Det handlings-

                             
123 Ett exempel är: ”Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den 
redaktionella ledningen.” Punkt 1 i Yrkesregler, Etiska regler, för press, radio och tv, aa 
124 Ett exempel på en deontologiskt präglad regel är: ”Visa hänsyn vid fotograferingsupp-
drag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott.” Punkt 10 i 
Yrkesregler; aa. Ett exempel på en konsekvensetisk regel är: ”Överväg noga publicitet som 
kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänin-
tresse kräver offentlig belysning.” Punkt 7 i Publicitetsregler; aa 
125 Professorn i etik vid Oslo universitet Lars Østnor och den norske prästen Nils Terje 
Lunde anser att de norska journalisternas och publicisternas etik ger uttryck för tre slags 
etiska modeller: en dygdetik, en pliktetik och en ändamålsetik. Deras diskussion handlar om 
ideal motiverade utifrån den liberala demokratiska pressfrihetstraditionen, gentemot var-
samhetsregeln och reglerna för ansvarig utgivare. Det dominerande inslaget, enligt Østnor 
och Lunde, är en dygdetik. ”Karakteristisk for holdningsetikken er at man fokuserer på 
mennesket som etisk subjekt og spør etter om vedkommende har de riktige kvailiteterne. De 
etisk holdbare innstillingene definieres gjennom krav til personen: omtanke, ansvarsfølelse, 
hederlighet osv./---/Generelt gjelder for vårt utvalg av norske medieinstitusjoner at hold-
ningsetikken er den kategorien av etiske normer som forekommer hyppigst og er mest ut-
bygd.”, Østnor, Lars och Lunde, Nils Terje; Hva vil nyhetsmediene? Søkelys på nyhetsmedi-
enes etiske målsettning, Universitetsforlaget, Oslo 1998, s 85f 
126 Exempel på sanningsidealet finns i Publicitetsregler, punkt 3. Hänsynstagande märks 
exempelvis i Publicitetsregler, punkt 15. Förtroende finns exempelvis i Yrkesregler, punkt 3; 
Etiska regler för press, radio och tv; aa 
127 I en kvalitativ studie från 1991 undersöks journalisters egen uppfattning om yrkesregler-
na. Den visar att de anser sanning vara viktigare än hänsyn och integritet viktigare än mate-
rialanskaffning. Två av Monica Löfgrens slutsatser är att kvinnor anser hänsyn vara viktiga-
re än vad männen gör, framför allt hänsyn till intervjuobjekt samt att det är slående hur lika 
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normerande deontologiska förhållningssättet märks exempelvis i följande 
formuleringar ur publicitetsreglerna och yrkesreglerna: att vara kritisk mot 
nyhetskällorna; att kontrollera sakuppgifter; att ha täckning för det som 
publiceras; att snabbt publicera klandranden från PON; att inte ta emot 
journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen; att 
inte utnyttja sitt yrke för egen vinning; att inte tvinga någon journalist att 
utföra ett uppdrag som går emot hennes övertygelse eller upplevs som för-
ödmjukande; att visa särskild hänsyn dels mot dem som är ovana vid att 
intervjuas, dels i samband med brott och olyckor; att vara tillmötesgående 
med uppgifter om hur och var den intervjuade avses att publiceras; att inte 
förfalska uppgifter; att visa generositet med källangivelser samt att respek-
tera överenskomna publiceringstider.128 Även om dessa exempel är hand-
lingsnormerande så ger de ändå utrymme för en viss tolkningsfrihet, till 
skillnad från regler mot textreklam. De senare är snarare detaljerade regler 
om vad som är tillåtet eller otillåtet, såsom: att avvisa förslag till artiklar 
om de är sammankopplade med krav på motprestationer som innebär  
reklam i någon form; att i konsumentupplysande artiklar redovisa hur urva-
let har skett; att inte namnge företag eller organisationer om inte journalis-
tiska motiv finns för att göra det samt att tidningens reklam för försäljning 
av egna varor och tjänster ska utformas som en annons. 

Av de deontologiskt färgade reglerna uttrycks vissa på ett uppfordrande 
sätt och andra som förbud. De uppfordrande förekommer i alla delar, me-
dan förbudsreglerna är mest frekventa bland yrkesreglerna. Denna skillnad 
skulle kunna tolkas som att arbetsgivare eller branschorganisationer är mer 
angelägna om att begränsa den redaktionella verksamheten än att begränsa 
publicitetsfrågorna. De senare har sin reglering i lagstiftningen. En annan 
tolkning är att, genom att bryta mot negativt formulerade handlingsregler, 
journalisten aktivt överskrider en moralisk gräns som det finns ett förbud 
emot. Att inte utföra de handlingsregler som är uppfordrande behöver där-
emot inte innebära en aktiv handling eller ett avståndstagande, utan att man 

                                                                                                                           
journalister bedömer rangordningen av vilka regler som är mest och minst viktiga. En tredje 
slutsats, är att det finns en ”tendens att ju viktigare en regel är desto lättare är den att efterle-
va och med mindre viktiga regler kan det ibland uppstå problem./---/I vilket fall tycks den 
svenska journalisten i allmänhet inte drabbas av några större yrkesetiska konflikter av resul-
taten att döma”, s 140. Löfgren, Monica; ”Synen på de yrkesetiska reglerna”; artikel i Wei-
bull. Lennart (red); Svenska journalister. Ett grupporträtt, Tiden, Stockholm 1991, s 129-
140. Löfgrens undersökning visar att journalisterna har en gemensam ideologi där en enhet-
lig yrkesidentitet uttrycks genom de prioriteringar journalisterna gör. Det kan tolkas som att 
reglerna både bekräftar och avspeglar en identifikation med verksamheten där moralen 
motiveras starkare utifrån sanning och integritet, än utifrån hänsyn. 
128 Exempel hämtade ur Etiska regler för press, radio och tv, aa 
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helt enkelt tillåter vissa saker att hända utan att ingripa.129 Det kan i prakti-
ken innebära att det är skillnad mellan att förfalska information, utifrån 
regeln ”Ljug inte” och att avstå från att berätta uppgifter som ger en fördju-
pad och komplex bild av sanningen, utifrån regeln ”Tala sanning”. Både att 
ljuga och att avstå från att berätta sanningen är felaktigt enligt en deontolo-
gisk modell. De innebär båda att man fattar ett moraliskt beslut om att un-
danhålla sanningen, men i det första exemplet gör journalisten ett aktivt 
moraliskt val att ljuga. I det andra är journalistens medvetna passivitet inte 
en lögn, men ett undanhållande av sanning. Här finns en nyansskillnad. Det 
tycks dock som om alla argumenten kan motiveras utifrån två handlings-
regler: 

 
1. Du ska inte ljuga, alternativt Tala sanning. 
2. Var inte hänsynslös alternativt Visa hänsyn.  

Dessa handlingsregler ska uppfattas på ett sådant sätt att det är rätt att jour-
nalisten i varje situation ska tala sanning och ta hänsyn, oberoende av vilka 
konsekvenser handlingen får. Men i praktiken kan reglerna hamna i kon-
flikt med varandra. Att tala sanning och att ta hänsyn går sällan hand i 
hand. Det kan till exempel hända att regeln om att visa hänsyn mot ovana 
intervjuobjekt hamnar i konflikt med regeln att inte använda ställningen 
som journalist för att utöva påtryckning för egen eller andras vinning. Men 
en reporter kan bedöma att en viss typ av information inte går att få utan att 
använda yrkesrollen som ett påtryckningsmedel, även mot dem som är ova-
na vid att intervjuas. 

En annan regelkonflikt: Att inte förfalska intervjuer eller bilder kan inte 
alltid kombineras med regeln om att visa offren för brott och olyckor störs-
ta möjliga hänsyn. En publicist eller journalist gör i praktiken olika bedöm-
ningar där hon ibland döljer faktauppgifter för att ta viss hänsyn. Det inne-
bär inte direkt att hon ljuger, men att undanhålla information som namn 
eller detaljer i bilder innebär att avstå från att berätta hela sanningen. Ett 
tredje exempel är konflikter mellan publicitetsregler och regler mot text-
reklam. I vilken mån kan redaktionerna vara kritiska gentemot finansiellt 
starka företag och organisationer, som de samtidigt är beroende av annon-
ser från?130 
                             
129 En utförlig argumentation om negativa och positiva deontologiska regler hos Kant finns 
hos Korsgaard, Christine M; ”The Right to Lie: Kant on Dealing with Evil”, Philosophy & 
Public Affairs, vol 20, 1991 
130 Karl-Erik Gustafsson, den förre professorn i massmedieekonomi vid Göteborgs universi-
tet, analyserar i Reklamens makt över medierna massmediernas och reklamens ömsesidiga 
beroende. I en debattartikel skriver Gustafsson: ”Utan reklam brakar massmediesystemet 
ihop och mångfalden försvinner.” ”Det finns/---/ett intresse bland annonsörer att förhindra 
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Den här typen av konflikter har av somliga deontologiskt orienterade  
filosofer lösts med prima facie-principer, det vill säga att handlingsreglerna 
gäller så länge de inte hamnar i konflikt med andra regler som är överord-
nade.131 Men vilken av journalisternas handlingsregler som bör vara över-
ordnad den andra säger regelsamlingen inget om, utöver ingressens formu-
lering att handla utifrån en ansvarig hållning. Däremot kan de båda mass-
medieteoretiska ståndpunkterna, konsekvensneutraliten och den sociala 
ansvarsteorin, vara en vägledning. Ett exempel: en redaktion på en mindre 
ort får kännedom om att ortens nedläggningshotade företag troligen har 
genomfört ekonomiska oegentligheter som skulle bedömas som straffbara 
om uppgifterna blev kända. På företaget arbetar 200 personer, majoriteten 
av ortens yrkesverksamma befolkning. Konsekvensen av en publicering blir 
troligen en dödsstöt för företagets framtid. Hur ska en redaktion eller repor-
ter argumentera? Här hamnar två principer i konflikt med varandra. Ska 
sanning eller hänsyn vara överordnad? Enligt en konsekvensneutral posi-
tion bör sanning gå före hänsyn och därför bör de publicera uppgifterna. 
Utifrån en socialt ansvarstagande position bedöms hänsyn i relation till de 
konsekvenser publiceringen förmodas leda till. Bakom ett sådant tänkande 
kan det finnas en uppfattning om att inte behandla människor som medel 
för ett ändamål. Det verkar svårt att tillämpa dessa principer samtidigt, ändå 
har båda positionerna stöd i en reglerad yrkesetisk modell såsom den ut-
formas i Etiska regler för press, radio och tv. 

Men hur ser de konsekvensetiska argumenten ut i regelsamlingen? I för-
sta hand återfinns de bland publicitetsreglerna och motiveras utifrån ända-
mål som hänsyn och sanning: att rätta felaktiga sakuppgifter; att ge tillfälle 
till bemötanden när det är påkallat och befogat; att avstå från sådan publici-
tet som kan kränka privatpersoners helgd om inte ett allmänintresse kräver 
offentlighet; att visa hänsyn och försiktighet vid publicering av självmord, 
brott och olyckor; att sträva efter att återge alla parters ståndpunkter samti-
digt; att betrakta dem som misstänks för brott som oskyldiga tills det finns 
en fällande dom; att inte publicera namn om det kan skada människor såvi-

                                                                                                                           
att massmedierna försvagas som massmedier. Annonsörerna oroas också av att det nu finns 
tekniska möjligheter att hoppa över tv-reklam. Detta förklarar deras ökade intresse för att 
bädda in reklam i innehållet. Sådan inbäddad marknadsföring uppträder i form av sponsring 
och produktplacering, i textreklam och i mediernas egenreklam.” Gustafsson, Karl Erik; 
”Utan reklamen bryter massmedierna samman”, GöteborgsPosten, 25 maj 2005 
131 Den engelske filosofen David Ross argumenterar för att prima facie-plikter är uppenbara 
(self-evident), men de är prima facie enbart när det inte finns en prima facie-plikt som är 
starkare. När dessa krockar bör man handla på ett sådant sätt att det gagnar alla prima facie-
plikter på bästa sätt. Det avgörandet är en fråga om bedömning och är inte uppenbart. Audi, 
Robert (ed); The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, Cam-
bridge 1999 
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da inte allmänintresset överväger de negativa konsekvenserna av att publi-
cera; att inte lyfta fram personers ras, kön, nationalitet, yrke, politiska till-
hörighet, religiösa åskådning eller sexuella läggning om det saknar betydel-
se i sammanhanget samt att inte publicera sådana uppgifter som kan identi-
fiera en person om inte namn anges.132 

Reglerna ställs ofta i relation till ”allmänhetens intresse”. Ändamålet kan 
vara att erövra eller behålla ett förtroende hos allmänheten, enligt portal-
paragrafens syfte. Det kan man uppnå genom att man ibland avstår från att 
publicera sådana uppgifter som är kränkande gentemot enskilda personer 
eller är alltför hänsynslösa. Det tycks som om möjligheten att kränka eller 
vara hänsynslös riskerar att leda till ett minskat förtroende, eller hamna i 
konflikt med allmänhetens intresse. Den konsekvensetiska modellen kan 
utifrån Etiska regler för press, radio och tv sammanfattas: 

 
Handla så att dina val minimerar de dåliga konsekvenserna. 
alternativt 
Handla så att dina val leder till de bästa konsekvenserna. 

Vad som avgör vad som är en rätt handling beror enligt ett konsekvens-
etiskt synsätt på vilket ändamål journalisterna vill uppnå: att värna om all-
mänintresset, förtroendet eller sanningen. Alla alternativen kan vara för-
svarbara, men frågan är om de fungerar tillsammans i praktiken. 

Liksom i den deontologiska argumentationen hamnar även konsekvens-
etiska handlingsregler i konflikt med varandra. En första övergripande in-
vändning är att det inte går att veta vilka konsekvenser våra handlingar får. 
Vi kan förmoda att vårt agerande sannolikt leder till en viss konsekvens, 
men i praktiken finns det ofta en mängd faktorer som påverkar utfallet. 
Saker och ting blir sällan så som vi beräknar. Ett exempel är den ofta disku-
terade frågan om namnpublicering. Är det i vissa fall rätt att publicera 
namn på en person som sannolikt kommer att ta skada av publiceringen? Ja, 
enligt publicitetsreglerna är det rätt om allmänintresset väger tyngre än den 
skada en sådan publicering orsakar. Publiceringen motiveras då av den 
nytta som allmänheten kan ha av informationen. Ett annat argument är att 
publicisterna, genom att offentliggöra namnen på exempelvis misstänkta 
brottslingar, utesluter spekulationer om personer som inte är misstänkta. 
Det är alltså vid vissa tillfällen motiverat att skada en enskild människa för 
att tjäna allmännyttan eller allmänintresset.133  
                             
132 Exempel ur Etiska regler för press, radio och tv; aa 
133 Diskussioner om tidpunkt för namnpublicering brukar handla om huruvida namnet alls 
ska offentliggöras – och, om det ska offentliggöras, när det i så fall ska ske. Den vedertagna 
linjen är att inte namnge förrän den misstänkte är dömd, men i Sverige har det sedan början 
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På vilken grund görs bedömningen av vilka handlingar som leder till de 
bästa konsekvenserna? Den frågan leder till tre svårigheter: (1) Ett första 
problem är att de som fattar besluten på olika nivåer styrs av både interna 
och externa faktorer. Därtill påverkas besluten medvetet eller omedvetet av 
den samhällssyn, människosyn och livsåskådning som publicisten och jour-
nalisterna har. Det är inte säkert att publicistiska beslut leder till de bästa 
konsekvenserna för de flesta. Valen kan styras av egennyttiga motiv på 
bekostnad av andra, såsom att den handling är bäst som leder till den största 
nyttan för tidningen, redaktionen eller reportern. Men eftersom ingen med 
säkerhet, eller ens sannolikt, vet vilka konsekvenser våra handlingar får 
riskerar den moraliska bedömningen att bli subjektivt relativ. 

(2) Ett andra problem är att varken människor i allmänhet eller journalis-
ter menar samma sak med nytta, lycka och välbefinnande. Om vi inte me-
nar samma sak kan det bli svårt att bedöma vilka ändamål som är de bästa. 
Ett sätt att belysa problemet är att diskutera konsekvensernas relevans ut-
ifrån de två massmedieteorierna. Enligt en konsekvensneutral massmedie-
teori leder sanning framför hänsyn i längden till den bästa journalistiken. 
Men med ett sådant synsätt görs konsekvensbedömningen överflödig. Att 
alltid säga sanningen är ett deontologiskt argument snarare än ett konse-
kvensetiskt. Därför verkar det inte vara möjligt att kombinera ett konse-
kvensetiskt resonemang med en konsekvensneutral teori. Den sociala  
ansvarteorin däremot, sätter hänsyn framför sanning och därför bör varje 
publicist och journalist enligt denna teori alltid göra konsekvensbedöm-
ningar av publiceringars effekter i relation till de bästa handlingarna. Den 
sociala ansvarsteorin tycks därför närmast kunna jämföras med ett konse-
kvensetiskt synsätt. 

(3) En tredje invändning mot konsekvensetikens ändamålsinriktning är 
att det som av majoriteten i samhället eller de ansvariga publicisterna sägs 
vara det bästa för de flesta, kan kollidera med den enskilda journalistens 
samvete eller moraliska övertygelse. I sådana fall bör, enligt ett konse-
kvensetiskt argument, den enskildas moral komma i andra hand. Det kan 
innebära att det ibland bedöms som bäst att undanhålla information och 
åsikter för att få opinionen att värna om ideal som bedöms som viktiga att 
försvara. Ett sådant område har exempelvis varit invandrarfrågor, särskilt 
de som är relaterade till brottsstatistik och främlingsfientlighet. 

                                                                                                                           
av 2000 skett en förändring mot en mer utbredd namnpublicering i samband med åtalet. En 
orsak till det kan vara att ny medieteknik gör namnen offentliga på andra håll än i de journa-
listiska medierna, alternativt i utländsk press om nyheten är tillräckligt stor, såsom i sam-
band med mordet på utrikesminister Anna Lindh. Motivet till publicering har i alla dessa fall 
varit att det finns ett starkt allmänintresse. 



 80 

Konklusion 
Presentationen av den reglerade yrkesetikens framväxt, professionalise-
ringsprocessen från slutet av 1700-talet och framåt, samt en analys av Etis-
ka regler för press, radio och tv, har visat att uppfattningarna om publicis-
tik och journalistik har ändrats från tid efter annan. Den reglerade etiska 
modellen med självsaneringssystemet har dock alltid inneburit begräns-
ningar av publicistisk verksamhet och förväntad yrkespraxis. Huvudfrågan 
för den publicistiska och yrkesetiska diskussionen, historiskt och nu, hand-
lar om valet för publicisterna och statsmakten mellan att antingen etablera 
ett fungerande självsaneringssystem eller med lagstiftning begränsa tryck-
friheten. 

Yrkesetik kan formuleras på flera olika sätt. I kapitlet nämnde jag att det 
finns åtminstone fem olika modeller. En reglerad yrkesetisk modell är 
handlingsnormerande och föreskriver vilka handlingar som är rätta eller 
orätta. Det är dock möjligt att ge exempel på andra handlingsnormerande 
modeller som hade kunnat vara mer konsekventa än denna, såsom en utili-
taristisk eller en kantiansk modell. Eftersom den nuvarande yrkesetiken för 
journalister närmast kan jämföras med en reglerad modell, så har jag inte 
utfört en analys av andra handlingsnormerande modeller. Istället kommer 
diskussionen senare i avhandlingen att gå vidare med alternativa modeller 
som är karaktärsinriktade eller existentiellt inriktade. 

Analysen av den reglerade yrkesetiska modellen, så som den formuleras 
i Etiska regler för press, radio och tv, visade tre svagheter: (1) Argumenten 
för handlingsnormerna, som är både konsekvensetiskt och deontologiskt 
influerade, hamnar i konflikt med varandra. Problemet är då att veta vad 
som är handlingsnormerande. Här kan man ana en spänning i uttolkningen 
av reglernas funktion. Å ena sidan sägs de vilja värna publicisternas och 
reportrarnas ansvariga hållning. Å andra sidan utformas vissa av punkterna 
detaljreglerande. Publicitetsreglerna tenderar att i högre grad framställas 
som konsekvensetiska, medan yrkesreglerna och reglerna mot textreklam 
nästan uteslutande återges med ett deontologiskt tänkande. En förklaring 
till dessa skillnader kan vara att publicitetsreglerna relateras till det juri-
diska ansvaret som publicist. Yrkesreglerna verkar däremot ha formulerats i 
syfte att beskriva den önskvärda enhetligheten och homogeniteten inom 
professionen. Det är två olika saneringsmotiv. (2) Utifrån massmedie-
ideologierna konsekvensneutralitet och den sociala ansvarsteorin går det att 
skönja argument som både stödjer och hamnar i konflikt med konsekvens-
etiska och deontologiska argument. Konsekvensneutraliteten har ett deonto-
logiskt anslag, medan den sociala ansvarsteorin snarare påminner om kon-
sekvensetiken. Vad som är den rätta eller orätta handlingen kan därför på-
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verkas av vilken ideologi som får styra tolkningen av reglerna. (3) Även om 
de två ovan nämnda svagheterna inte fanns, det vill säga om argumenten 
var renodlade så att de inte hamnade i konflikt med varandra och medieide-
ologin inom professionen var homogen, så skulle en konsekvensetisk eller 
en deontologisk argumentation inte vara tillräcklig. Dessa synsätt rymmer 
inom sig själva svårigheter i själva anspråket på att vara handlingsnorme-
rande modeller för praktisk verksamhet. 

I detta kapitel har jag pekat på ett antal brister i en reglerad yrkesetisk 
modell så som den presenteras i Etiska regler för press, radio och tv. Men 
jag har också låtit antyda att det finns andra synsätt. En relevant frågeställ-
ning i diskussionen om yrkesetik är hur journalisterna själva beskriver sin 
yrkesroll, sina ideal och moraliska dilemman. Hur ser yrkesetiken ut i prak-
tiken? I de kommande två kapitlen ger jag en inblick i journalisternas verk-
samhet genom intervjuer med tio reportrar. I kapitel fem återkommer jag 
till diskussionen om yrkesetik och vilka kriterier som kan vara relevanta för 
bedömningen av en hållbar yrkesetisk modell. 
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3. Livet som reporter 

Karakteristiskt för vargen är flockinstinkten. Flocken kan vara liten eller 
stor; det avgörande är att flockens intressen alltid är överordnade den  
enskilda medlemmens. Den sociala rangordningen, som utmärker alla flock-
djur, ordergivningen, inriktningen på det allmänna bästa, skänker åt organi-
sationen en utomordentlig effektivitet. En enskild varg offrar livet för flock-
en – detta är ändamålsenligt med hänsyn till flockens överlevnad./---/Ur den 
sociala samverkan, som har ett eget biologiskt överlevnadsvärde, uppstår ett 
autonomt oändamålsenligt beteende, som är karakteristiskt för vargen och 
som vi benämna ”godhet”.134 

En sak är vad som framställs som journalistikens ideal och teorier. En  
annan är hur yrkets utövare själva beskriver sin verksamhet och sina ideal. 
Teori och praktik behöver inte överensstämma, men de kan göra det. I de 
följande två kapitlen undersöker jag journalisternas egna uppfattningar och 
deras yrkesmoral i förhållande till praktiken. Tio reportrar som arbetar med 
nyheter, reportage och granskande journalistik har berättat om sitt yrkesliv 
och sina erfarenheter. Det är Markus, Hanna, Mikael, Maria, Elisabet,  
Johannes, Sara, David, Eva och Daniel. Namnen är fingerade eftersom det 
inte är relevant för denna avhandling att veta vem som döljer sig bakom 
och för att intrycket av intervjuernas innehåll inte ska påverkas av vem som 
berättar. De har alla olika slags erfarenheter från tidningsvärlden, några 
även från etermedia. I början av kapitlet finns en beskrivning av report-
rarna; deras erfarenhet, tidningsmiljö, ideologiska drivkraft och yrkesprofil. 

Avsikten med intervjuerna är att få en bild av hur de själva resonerar 
kring moraliska ställningstaganden och uppfattningar om sitt yrke. I så hög 
grad som möjligt låter jag reportrarna själva berätta utan att jag analyserar 
vad som sägs. En systematisering av berättelserna har dock varit nödvän-
dig. En första indelning finns mellan detta och nästa kapitel. I Livet som 
reporter beskrivs reportrarnas arbetsmetoder och yrkesmässiga utmaningar. 
En första fråga handlar om vad en journalist egentligen är, såsom de själva 
definierar det. De berättar varför de blev journalister, hur de relaterar sig till 
yrkesidentiteten och vad det betyder för dem personligen. En andra fråga 
                             
134 Kyrklund, Willy; Om godheten, ur Prosa, Bonnier Alba, Falkenberg 1995, s 424 
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handlar om deras syn på journalistikens roll på ett överordnat plan, om det 
finns ett journalistiskt uppdrag och vad det i så fall innebär. Den tredje 
frågan rör konsten att intervjua. Här berättar de om vad som utmärker en 
bra eller dålig intervju och hur de själva agerar för att åstadkomma ett bra 
resultat. I hela kapitlet finns diskussioner om vilka värden som är viktiga att 
sträva efter och vilka egenskaper som de vill uppnå eller slipa bort. 

Dessa frågeställningar rymmer både gemensamma drag och individuella 
särdrag. Det som är gemensamt kan till viss del förklaras av att strukturerna 
på redaktionerna – och förväntningarna på yrkesrollen – i viss omfattning 
är kollektiva. Men samtidigt är det enskilda personer som konfronteras med 
händelser, människor och fakta som gör allt detta till journalistik. Och att 
göra journalistik är både nytt och välbekant i varje situation. 

Mikael, Hanna, David och de andra 
I denna studie har samtal förts med tio reportrar i olika åldrar, från tre  
redaktioner och med skilda erfarenheter i yrkesliv och privatliv. På ett över-
gripande plan har de gemensamma värderingar och en gemensam språk-
kultur kring yrkets ideal och innehåll, men i praxis liksom i konkreta värde-
ringar om journalistikens fokus skiljer de sig åt. För att beskriva likheter 
och olikheter dem emellan ska jag teckna de yrkesprofiler som karakteri-
serar var och en av dem utifrån intervjuerna. Jag kommer att återkoppla till 
diskussionen om yrkesprofiler som fördes i slutet av kapitel ett. Syftet är 
inte att ge en heltäckande bild av reportrarna vid intervjutillfället, utan sna-
rare att ge en överskådlig inblick i likheter och skillnader emellan dem. 

Markus utbildade sig vid en ettårig journalistutbildning för akademiker. 
Yrkesvalet var en slump, men han trivs. Vid intervjutillfället är han cirka 
30 år och har arbetat som vikarierande reporter i tre år vid olika redaktioner 
på medelstora och mindre orter, Vid tillfället är kan knuten till en regional 
morgontidning. Mellan vikariaten har han frilansat och det vill han gärna 
fortsätta med. Markus drivs inte av några särskilda ideal utan menar att det 
är tillfälligheter och hans egen ambitionsnivå som styr hur journalistiken 
utformas. Mest skriver han raka nyhetsartiklar, men han är inte en utpräglad 
nyhetstillverkare. Visserligen är det viktigt för Markus att vara snabb, även 
om han kan vara kritisk till just det, men det gäller också att värna om 
hantverkarens strävan efter en saklig journalistik. I de flesta yrkessitua-
tioner är Markus trygg, men om han sårar människor känner han sig skam-
sen efteråt. I fråga om konsekvensneutralitet eller socialt ansvar har Markus 
inte någon tydlig profil. Flera gånger har han i efterhand tänkt att publice-
ringar har gått för långt, men han vill inte låta hänsynstaganden styra vad 
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han skriver eller inte skriver. Enligt en kortfattad beskrivning är Markus en 
hantverksmässig nyhetstillverkare. 

Hanna är cirka 30 år och har gått den längre journalistutbildningen. Hon 
har arbetat som reporter i två år och det har varit en dröm alltsedan tonåren. 
Idag är Hanna fast anställd på en regional morgontidning och skriver mest 
nyhetsartiklar och reportage, helst om relationer och människors vardags-
frågor. Hanna känner stark empati med dem hon intervjuar och det får  
gärna prägla intervjuerna. Det är viktigt för Hanna att vara personlig, fram-
för allt med människor som är ovana vid journalister. På samma sätt som 
hon kan känna en stark sympati för vissa personer, kan hon känna en anti-
pati mot vissa politiker och makthavare. Hon påverkas negativt av att  
rapportera om olyckor och intervjua anhöriga som drabbats av förlusten av 
en anhörig. Det finns inte någon ideologisk journalistisk princip som driver 
Hanna, utan snarare ett engagemang och en empati med enskilda individer. 
Hon argumenterar enligt den sociala ansvarsteorins principer om att hänsyn 
ibland bör föregå sanning och anser att hon som reporter måste ta ansvar 
för enskilda som inte förstår sitt eget bästa. Hanna kan beskrivas som en 
berättande dramatiker. 

Mikael är 35 år och har arbetat som reporter i cirka 15 år. Idag är han 
fast anställd. Han började på den regionala morgontidningen efter gym-
nasiet. Mikaels huvudområde har kommit att bli ekonomijournalistik. Un-
der en tid arbetade han som reporter i Stockholm, men återvände till  
uppväxtortens tidning. Eftersom Mikael har bott nästan hela sitt liv på sam-
ma ort har han byggt upp ett nätverk av kontakter och vet vilka diskussio-
ner som har varit aktuella. Han är trygg i sin roll som reporter och anser att 
det är viktigt att värna om en professionell identitet. Mikael drivs av ett 
ideologiskt patos: att vara en röst för de enskilda medborgarna, särskilt dem 
som inte får sin röst hörd på annat sätt. Det är viktigt att vara konsekvens-
neutral, anser Mikael. Det är en trovärdighetsfråga som kan få tråkiga följ-
der, men som måste värnas. Konsekvensneutralitet handlar för Mikael 
främst om att inte avstå från publicering av hänsynstagande och mindre om 
en neutralitetssträvan. Tvärtom vill Mikael gärna betrakta journalistik som 
en källa till upplysning för medborgarna. Mikaels profil kan närmast liknas 
vid en agiterande ämnesspecialist. 

Maria är vikarie vid samma regionala morgontidning och har jobbat som 
reporter i cirka fyra år. Hon har, liksom Markus, en ettårig journalistutbild-
ning för akademiker bakom sig. Maria har erfarenhet från andra redaktioner 
och trivs för det mesta med sitt yrke. Hon är cirka 30 år och har en önskan 
om att få arbeta vid en kvällstidning. Hon vill gärna ha snabbt tempo och är 
noga med språket i sina artiklar. Oftast rapporterar Maria om kriminalfall 
från rättegångar, men hon försöker också att hinna med reportage som  
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fördjupar en frågeställning. Det mest uttalade idealet för Maria är vikten av 
att skriva så att folk blir nyfikna och engagerar sig i texten. Maria drivs inte 
av en ideologisk övertygelse om journalistik som verktyg för högre ända-
mål. I valet mellan konsekvensneutralitet och socialt ansvar har hon inte 
någon tydlig profil, men hon lutar i högre grad åt en konsekvensneutral 
position. Marias profil kan beskrivas som ämnesspecialistisk hantverkare. 

Elisabet är i femtioårsåldern och har arbetat vid olika redaktioner i  
landet under sina 24 år som reporter. Det var inte meningen att Elisabet 
skulle bli reporter. Hon skaffade sig en annan yrkesutbildning, men drogs 
till journalistiken av sitt rättvisepatos. Journalistik ska göra skillnad för de 
mest utsatta, är Elisabets inställning till sitt yrke. Hon är inte rädd för att 
hamna i konflikt med makthavare som vill hindra henne från att granska 
och söka rättvisa. Genom sitt yrkesliv har hon arbetat med olika former av 
nyhetsjournalistik, men helst skriver hon fördjupande längre reportage om 
enskilda människor eller grupper av personer som drabbats av orättvisor. 
Elisabet är inte rädd för att själv ta ställning i artiklar, så länge de är väl 
underbyggda. Hon anser inte att journalister ska ta för mycket hänsyn till 
konsekvenserna av publiceringar, däremot är hon noga med att vara hän-
synsfull gentemot ovana intervjupersoner. Elisabets profil kan samman-
fattas som en agiterande ämnesspecialist. 

Johannes är cirka 50 år och har arbetat som tidningsreporter i 25 år. Han 
har varit på olika redaktioner i landet, men har sin längsta erfarenhet från 
kvällstidning, där han också jobbar vid intervjutillfället. Han beskriver sin 
position som självständig. Att avslöja missförhållanden inom maktsfären 
och att berätta om stora händelser i världen där människor drabbas, är två 
drivkrafter. Han anser att all journalistik är subjektiv, men att många report-
rar inte erkänner det och därför gör en ljummen variant. För Johannes är 
tron på rättvisa en ideologisk målsättning som ger honom mandat att grans-
ka och skriva. Men rättvisa måste kombineras med en förmåga att berätta 
varför saker och ting händer och vilka konsekvenser det får. Det kan vara 
farligt, anser han, att ta för mycket hänsyn eftersom det riskerar att leda till 
en ljum journalistik. Johannes är en berättande skjutjärnsjournalist. 

Sara är 27 år och har arbetat som reporter på en kvällstidning i drygt två 
år. Hon hamnade på tidningen efter kortare jobb på radio, vikariat på ett par 
lokalredaktioner och utbildning på journalisthögskola. Framför allt arbetar 
Sara med kvinno- och jämställdhetsfrågor, ett ämne hon själv känner starkt 
för och som är en drivkraft i arbetet. Sara har en feministisk ideologisk 
profil och drivs av en nyfikenhet och en vilja att berätta. Målet är att artik-
larna ska leda till förändringar till det bättre för enskilda eller grupper. Sara 
vill vara med och påverka samhället genom journalistiken och verkar inte 
anse att journalister ska avstå från att publicera uppgifter av hänsyn till 
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konsekvenserna. Saras yrkesprofil kan sammanfattas som en berättande 
hantverkare. 

David är 38 år och har arbetat i 12 år som reporter. Idag är han anställd 
på en kvällstidning, men har också erfarenhet från andra tidnings-
redaktioner. För David är snabbhet och konsten att berätta två viktiga driv-
krafter. Han tror på rättvisan och vill avslöja orättvisor på alla nivåer i sam-
hället och i världen. Hans yrkesprofil har förändrats sedan starten, men han 
drivs fortfarande av samma ideal. Viktigast är det att förändra livsvillkoren 
för dem som är mest utsatta. David är mån om att journalistiken engagerar 
sig i samhällsfrågor för att påverka utvecklingen, men han anser inte att 
journalister ska avstå från att publicera av hänsyn till konsekvenserna.  
Davids yrkesprofil kan sammanfattas som en berättande nyhetstillverkare. 

Eva är cirka 40 år och har jobbat i tretton år som reporter. Hon hade ett 
annat yrke innan hon journalistutbildade sig på folkhögskola. Hon har arbe-
tat vid ett par redaktioner på olika orter, men är nu anställd på en kvälls-
tidning. Hela tiden har Eva jobbat som samhällsreporter med både snabba 
utryckningar och fördjupande artiklar. Hon har ingen uttalad ideologisk 
princip, men hon beskriver att hon drivs av en instinkt att snabbt hitta nyhe-
ter om händelser som kan vara både tragiska och lyckliga. Det är också 
viktigt att kunna skriva så att folk vill läsa. Därför hårdrar hon gärna en 
vinkel när hon tycker att hon har stöd för en tes. Eva beskriver inte journa-
listiken som samhällsförändrande utan mer som en avspegling av händelser 
och opinioner. Hennes yrkesprofil kan liknas vid en nyhetstillverkare med 
skjutjärnstendenser. 

Daniel är cirka 50 år och har hela sitt yrkesliv arbetat som reporter vid 
olika slags tidningsredaktioner. Idag är han anställd vid en rikstäckande 
morgontidning. Han drivs av nyfikenhet och lust till skrivandet. Den vikti-
gaste uppgiften är att granska makten i samhället och att ge röst till dem 
som är utsatta för orättvisor. Det är lätt för Daniel att gripas av ett nyhets-
uppslag. Då vill han gärna gräva mer i det och lägga ner mycket tid på ut-
forskandet. Daniel tror att journalistik aktivt kan och bör bidra till att för-
ändra samhället till det bättre, men att journalister bör sträva efter att  
rapportera opartiskt. Hans yrkesprofil kan beskrivas som nyhetstillverkande 
ämnesspecialist. 
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Tabell 1. Journalisternas erfarenhet, ideologi och yrkesprofil.135 

 

Namn Erfarenhet och 
arbetsplats 

Ideologisk drivkraft 
och publiceringspolicy 

 
Profil 

Markus 3 år 
Regionaltidning 

Journalistik är tillfälligheternas spel. 
Kritisk till för mycket eller för lite hän-
syn. Publicera hellre än avstå. Känner 
skuld för vissa konsekvenser. 

Hantverksmässig 
nyhetstillverkare 

Hanna 2 år 
Regionaltidning 

Vill komma nära intervjupersoner. Kri-
tisk till journalistik om olyckor och brott. 
Känner ett kollektivt tryck. Empati ska 
prägla hennes och tidningens artiklar. 

Berättande 
dramatiker 

Mikael 15 år 
Regionaltidning 

Rättvisa och upplysning som mål. Viktigt 
att återge sammanhang neutralt. Hänsyn 
bör inte gå före publicering. 

Agiterande  
ämnesspecialist 

Maria Ca 4 år 
Regionaltidning  

Ingen övergripande ideologisk övertygel-
se om ändamål. Professionellt att skriva 
neutralt. Språket viktigt för att nå ut. 

Ämnesspecialistisk 
hantverkare 

Elisabet 24 år 
Regionaltidning 

Rättvisepatos. Inte neutral journalistik. 
Väl underbyggd journalistik. Journalister 
granskar för lite. Hänsyn ett mindre 
problem än avslöjande journalistik. 

Agiterande  
ämnesspecialist 

Johannes 25 år 
Kvällstidning  

Journalistik är subjektiv. Opartisk journa-
listik är dålig. Rättvisa. Vara korrekt. 
Konsekvensneutral publiceringspolicy.  

Berättande  
skjutjärn 

Sara 2 år 
Kvällstidning 

Förtroende. Nyfikenhet och feminism 
som drivkrafter. Ifrågasätter tidningens 
prioriteringar. Hellre publicera än avstå 
pga hänsyn.  

Berättande  
hantverkare 

David 12 år 
Kvällstidning  

Avslöja orättvisor. Empati och skrivlust. 
Strävar efter opartiskhet men kan vara 
subjektiv. Vill påverka samhällsutveck-
lingen. Publicera hellre än avstå.  

Berättande  
nyhetstillverkare 

Eva 13 år 
Kvällstidning  

Snabbhet och instinkt. Folks perspektiv. 
Tidningens moral kan skilja sig från 
hennes egen. Publicera hellre än avstå 
även vid negativa konsekvenser. 

Nyhetstillverkare 
med  

skjutjärnstendenser 

Daniel  
Ca 25 år 

Rikstäckande 
morgontidning 

Skrivlust och maktgranskning. Avslöja 
orättvisor och förändra samhället. Opar-
tiskhet. Yrkesstrukturer kan driva report-
rar för långt. Publicera heller än avstå. 

Nyhetstillverkande  
ämnesspecialist 

 

                             
135 Tabellen visar tendenser hos de intervjuade reportrarna och ska inte tolkas rigoröst. 
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Yrket som roll och identitet 
Ordet yrkesroll är ett begrepp som indikerar att den person som utövar ett 
yrke inträder i en viss roll, det vill säga att hon agerar utifrån en uppsättning 
skrivna och oskrivna regler och vissa förväntningar från arbetsgivaren, 
mottagarna av det journalistiska materialet och kolleger. En individ som 
praktiserar ett yrke är något utöver sin privata person. Hon representerar en 
gemenskap med en viss praktik och vissa ideal. Bland journalister förs en 
diskussion om journalistiken kan vara ett yrke eller om det hellre ska be-
skrivas som ett kall eller en identitet. Sara uttrycker det ”Jag jobbar inte 
som journalist, jag är journalist”.136 Att vara journalist innebär med en  
sådan identifikation att inte enbart leverera journalistiskt material till tid-
ningar, radio eller tv, utan också att gränsen mellan det privata och det  
yrkesrelaterade är flytande. Journalisten ger utrymme för det personliga i 
yrket och yrket ger journalisten en del av hennes identitet. Detta synsätt 
stöds bland andra av journalisten Göran Rosenberg: 

Vad journalistutbildningen huvudsakligen lär ut är följaktligen inte ett yrke 
utan en yrkesidentitet, vilket inte är samma sak. Ett yrke är en färdighet, en 
yrkesidentitet är en ideologi. I det här fallet en ideologi som säger vad en 
journalist är eller helst bör vara. Det behöver inte alltid vara fel att ha en  
yrkesidentitet. I många yrken är identiteten kopplad till en moralisk håll-
ning. Läkare eller advokater är förvisso bundna av samhällets skrivna lagar 
och förordningar, men i än högre grad av yrkets oskrivna.137 

Även journalister är givetvis bundna av samhällets lagar, och att yrkesiden-
titeten styrs av de oskrivna lagarna i högre grad än av de skrivna är en upp-
fattning jag delar med Rosenberg. Yrkesidentitet och yrkesideologi är dock 
inte samma sak, vilket Rosenberg tycks mena. Yrkesidentiteten ger i sig 
inte utrymme för en världs eller livsåskådning, men vissa personer som har 
en ideologi kan låta denna bli synlig via yrkesidentiteten. Yrkesidentiteten 
blir på så sätt ett uttryck för den enskildes självförverkligande. En journalist 
som tenderar att formulera yrkesidealen åt ett socialt ansvarsteoretiskt håll 
gör troligen sin personliga ideologi mer synlig än en som hyllar konse-
kvensneutrala ideal, men båda positionerna är medieideologier.138 

I intervjuerna framkommer tre huvudsakliga skäl för yrkesvalet. Dessa 
visar vilka förväntningar de hade på yrket innan de själva blev journalister. 
(1) Det första är ett samhällsengagemang och en vilja att påverka utveck-
lingen. (2) Det andra är att få bekräftelse på sina egna talanger såsom  

                             
136 Intervju 7, s 7 
137 Rosenberg, Göran; Tankar om journalistik, Prisma, Stockholm 2000, s 246 
138 För utförligare analys av den sociala ansvarsteorin och konsekvensneutraliteten, se kap 1. 
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förmågan att kunna skriva och berätta, samt att få arbeta med något man 
tycker är kul. (3) Det tredje är att yrkesrollen ger journalisten rätt att ta 
kontakt med personer och komma in i sammanhang som man som privat-
person kan vara utesluten från. Dessa tre argument finns hos alla i högre 
eller mindre grad. För några är samhällsengagemanget särskilt relevant, 
särskilt hos de äldre reportrarna. För andra är det utvecklandet av de egna 
talangerna som är den starkaste drivkraften. 

Att få sitt narcissistiska behov bekräftat var ett motiv för David att bli 
och jobba som reporter. Narcissism tror han driver de allra flesta: ”det finns 
en narcissistisk dimension/---/ett visst behov av att synas onekligen. Det 
finns.”139 Men det är också andra aspekter som är viktiga för David, såsom 
en lust att skriva och ett samhällsengagemang: 

Redan som tonåring så visste jag att jag skulle bli journalist eller visste i 
vart fall att jag ville bli journalist. Och på den tiden var det så pass banalt 
som att jag tyckte att det verkade vara kul och jag inbillade mig att jag hade 
en viss fallenhet för yrket … och dom där drivkrafterna finns nog någon-
stans fortfarande. Sen … jag är intresserad av samhällsfrågor och samhället. 
Det är ytterligare en dimension. Jag har, tror jag, fortfarande nå’t slags 
vänsterperspektiv på saker och ting. Jag vill att orättvisor och felaktigheter 
ska belysas. Därmed är det inte sagt att jag gör mig några jättestora illusio-
ner längre om att det leder nå’n vart. Ibland gör det det, alldeles för ofta gör 
det inte det.140 

Även för Elisabet och Johannes var det politiska engagemanget och sam-
hällsintresset drivkrafter för yrkesvalet. Elisabet berättar: ”Min farsa är 
journalist och jag tror att det är det som har format intresset faktiskt 
/---/många är orättvist behandlade och behöver få hjälp att berätta om orätt-
visor”141 och Johannes: ”Jag ville skriva och resa/---/jag var ju politiskt 
aktiv också.”142 För Markus och Hanna har samhällsengagemanget varit ett 
obefintligt eller litet motiv till att bli journalist. Det var främst egenskaper 
och intressen som styrde yrkesvalet. Hanna förklarar: ”Jag kan inte säga att 
jag har nå’t kall som journalist utan jag har ganska egoistiskt skäl. Jag 

                             
139 Intervju 8, s 4. I citaten kommer jag att använda olika markeringar: När jag skriver/---/så 
betyder det att jag hoppar över ord i intervjun. När jag däremot skriver … så betyder det 
tankepaus hos respondenten. Dubbelord som finns i den talade intervjun, t ex om responden-
ten säger ”och dom dom där drivkrafterna”, har jag strukit – om det inte har haft relevans för 
innebörden av meningen. Citat som börjar med liten bokstav innebär att jag påbörjar citatet 
inuti meningen – efter transkriptionen. 
140 Intervju 8, s 4 
141 Intervju 5, s 1f 
142 Intervju 6, s 3 
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tycker att det är ett intressant och utvecklande yrke för mig”143 och Markus: 
”Det är en bra ursäkt för att göra saker som man ändå tycker är kul.”144 

Det finns en skillnad mellan olika sätt att argumentera om yrkesvalet. 
David, Elisabet och Johannes bestämde sig aktivt för journalistiken och 
arbetade medvetet mot den yrkesinriktningen. Markus och Hanna framstäl-
ler sitt yrkesval mer som en slump än ett aktivt val. Det går inte att dra  
några definitiva slutsatser utifrån detta underlag, men rimligtvis borde iden-
tifikation med en journalistidentitet vara starkare hos den som medvetet 
valt och kämpat för att kunna arbeta som journalist, än för den som inte har 
gjort det. Det finns också tydligare ideologiska drivkrafter bakom Davids, 
Elisabets och Johannes yrkesval än bakom Markus och Hannas. David 
återkommer till att beskriva sig själv som en aktivt samhällsengagerad  
reporter som tar politisk ställning. 

Även för Daniel är det viktigt med ett samhällsengagemang. Han relate-
rar dessutom till journalistens särskilda möjlighet att få tillgång till de rum 
som är slutna för de flesta. Att han som reporter har rättighet att ställa  
frågor vars resultat han sedan kan berätta om för dem som inte har tillträde 
eller förmåga att öppna dörrarna i det demokratiska rummet. När Daniel 
förklarar varför han blev journalist säger han: 

Därför att det är roligt att skriva. Jag är en nyfiken person. Därför att det är 
roligt att ta reda på saker och liksom att ha möjligheten att göra det. Jag har 
ju rätten att ställa frågor. Det är nog det roligaste att jag kan ringa till nå’n 
och fråga varför. Jag kan ringa till vem som helst egentligen och jag har all-
tid rätt att ställa frågan/---/och sen är det ju det där att berätta nåt som  
annars inte hade blivit berättat.145 

Frågan om hur nyheter kommer till är mycket komplex och i intervjuerna 
har endast några aspekter lyfts fram. Reporterns uppgift är att berätta om 
och granska vissa aspekter av verkligheten. De iscensätter nyhetsskapandet 
enligt vissa normer och mallar. Förklaringarna till vad som sker i nyhets-
skapandet är både strukturella och individuella. Att nyheterna bara berättar 
om en liten vinklad del av verkligheten är en uppfattning hos dem alla. 
Ingen av reportrarna gör anspråk på att förmedla hela bilden av en hän-
delse. De väljer perspektiv. Hur går det till och hur förhåller de sig till den 
processen? 

Daniel och Johannes är medvetna om att de, utifrån givna förutsättningar 
om vad en nyhet är, beskriver ett slags verklighet som hade kunnat berättas 
på ett annat sätt. Vid bedömningen av vad som är viktigt eller oviktigt att 
                             
143 Intervju 2, s 3 
144 Intervju 1, s 7 
145 Intervju 10, s 3 
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berätta kan det finnas en spänning mellan den enskilde reportern och den 
struktur hon arbetar inom. Mikael är en av dem som diskuterar nackdelarna 
med yrkesrollen i relation till nyhetsvärderingar. Han ser en journalistkår 
som beter sig ensidigt. Han liknar den vid en flock som reagerar instinktivt. 
Den enskilda reporterns värdering kan komma i konflikt med det yrkes-
ideologiska mönstret för hur värderingen ska göras och vilka slutsatser som 
bör dras. En bra journalist kan känna vilka mönster som finns så att hon kan 
skriva ”utan att tänka”,146 som David uttrycker det. Daniel anser att: ”Det 
viktigaste kanske aldrig hamnar i tidningen. Det är ju rätt mycket slump 
som styr vad som hamnar i tidningen faktiskt. Det låter ju väldigt billigt 
men, en slump inom vissa givna ramar styr vad som hamnar i tidningen.”147 
Markus har ungefär samma synsätt, men anser också att hans eget humör 
har inflytande över nyhetsvinkeln: 

det är så slumpmässigt liksom. Men det kanske är att jag är orutinerad. Det 
kan vara så att vissa vet exakt vad en nyhet är och vet när de ska köra 
/---/Man har alltid snackat med folk och så ska man börja skriva ihop det 
och så vet man inte om det är bra eller dåligt, sedan får man bara bestämma 
sig att detta är dåligt och sedan kör man bara på att detta är dåligt. Sedan 
kanske det blir huvudnyheten nästa dag, att detta är jättedåligt och sedan så 
är det bara en person som har bestämt att detta är dåligt, när han lika gärna, 
om han hade varit på gott humör, hade kunnat bestämma att detta är bra.148 

Slump innebär olika saker för Daniel och Markus. Daniel tänker först och 
främst inte på sitt eget individuella val av vinkel, vilket är Markus  
dilemma, utan slump så till vida att vad som slutligen hamnar i tidningen 
styrs av så många faktorer och är så komplext att den individuella reportern 
blir en kugge i ett avancerat system. De faktorer han hänvisar till är  
annonsutrymme, konkurrenters nyheter och prioritering av olika händelser 
som sker under en dag. Den enskilde reportern är inte ensam om att avgöra 
vilken artikel som ska skrivas och hur den slutligen kommer att publiceras. 
Utöver de faktorer som Daniel nämner finns det också givna ramar för hur 
en nyhetsartikel bör skrivas. De ramarna är inte slumpmässiga, utan hör till 
verktygen i yrket. Nyheternas förutbestämda mall har både fördelar och 
nackdelar. En negativ konsekvens påtalas av Mikael. Artiklarna ser ”nästan 
likadana ut i vilken tidning de än är och det är för att vi är funtade på unge-
fär samma sätt och vi har ungefär samma utgångspunkter/---/Vi formulerar 
oss nästan på samma sätt och vi vinklar på nästan samma sätt och på det 

                             
146 Intervju 8, s 13 
147 Intervju 10, s 7 
148 Intervju 1, s 2 
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sättet så är det ju lätt att utnyttja massmedia.”149 Enligt Mikael finns det 
faror med en alltför enhetlig nyhetsjournalistik, eftersom makten då inte 
granskas tillräckligt. 

Jag jobbade i riksdagen ett tag och då ser man ju vilken flockmentalitet det 
är/---/Där kunde vissa journalister stå och intervjua men så såg dom att vissa 
journalister flockades runt Ian och Bert … flockades där runt honom.  
Ursäkta sa dom och så sprang dom dit. Man ville inte missa nå’nting. Och 
då står det samma sak i alla tidningar. Okritiskt granskat.150 

Johannes och David beskriver att deras förhållningssätt till artikel-
skrivandet har ändrats ju mer erfarenhet de fått av yrket. Johannes, som har 
25 års erfarenhet, berättar att han först på senare år känner sig som en fri 
reporter med möjlighet att i mångt och mycket arbeta efter eget huvud och 
instinkt. Hans status har stigit och det ger honom ett handlingsutrymme 
inom tidningen som han saknade tidigare. Sedan han blev fri reporter har 
han aldrig ”varit med om att nå’n har försökt påverka mig till att skriva en 
viss vinkel”.151 Även för David har erfarenheten och tiden påverkat sättet att 
skriva och prioritera nyheter: 

Jag har jobbat som journalist i tolv år tror jag och det är inte riktigt samma 
saker längre som var viktiga då jag var yngre och på sätt och vis hungrigare 
… när jag först började på den här tidningen så var det löpet, ettan och  
sexan, sjuan – sexan och sjuan är startsidorna efter ledaren och kulturen – 
det var det enda som betydde nå’t. Om storyn sen var bra eller dålig det var 
av underordnad betydelse. Därvidlag tror jag att jag har genomgått nå’n 
form av förvandling. Jag har idag hellre en bra viktig story som kanske  
ligger på sidan tretton, fjorton, femton, än en halvkass story som ligger på 
sidan sex.152 

David tycker att han behärskar hantverket nu. Att behärska ett hantverk kan 
innebära dels att vara trygg i sin yrkesroll, att veta ungefär vad som förvän-
tas, dels det finns en automatik, en frånvaro av friktion, att nyheten och 
vinkeln känns i fingrarna. Detta förutbestämda beteende och tankesätt kan 
upplevas både befriande och begränsande. I det hantverksmässiga utövan-
det beskrivs rutiner oftast som befriande, men i tolkningsprocessen kan de 
uppfattas som begränsande. Medierna kan då betraktas som en monokultur 
vilken verkligheten beskrivs genom: 
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Verkligheten ser ut på ett speciellt sätt i alla medier. Medierna reproducerar 
sin egen verklighetsbild tycker jag och det där blir ett slags … alla tid-
ningar, kvällstidningar kanske allra tydligast, men alla medier kan nästan 
göra kopior på sig själva.153 

Här verkar det som om David upplever en spänning mellan mediernas  
monokultur och hans egen personliga utveckling inom yrket. Själv kan han 
tycka att han har genomgått en förvandling sedan han började. Han värde-
rar nyheter på ett annat sätt. En bra nyhet för honom idag måste inte vara 
spektakulär. Men förvandlingen hos David motsvaras inte av samma  
rörelse i de kollektiva nyhetsvärderingarna. Vad som prioriteras som för-
stanyhet styrs av fler faktorer än vad enskilda reportrar anser vara viktigt, 
eller som Daniel uppfattar det: ”Det viktigaste kanske aldrig hamnar i tid-
ningen”.154 

Yrkesrollens påverkan på det privata livet kan innebära både förutsebara 
och oförutsebara konsekvenser. Förutsebara konsekvenser kan vara att  
använda yrkets status i sociala sammanhang eller att vara lyhörd för hän-
delser och avslöjanden som människor gör i privata sammanhang. Till det 
oförutsebara hör de händelser som ”drabbar” reportern. När obarmhärtiga 
händelser inträffar och reportern är tvungen att vara där. Tvungen därför att 
journalister ska berätta. Tvungen därför att det finns en kollektiv förväntan 
från kolleger. Någon måste vara där. Att arbeta som journalist beskrivs som 
en identifikation med yrket. Men att journalister är positiva till att låta den 
egna identiteten färga yrkesrollen, behöver det också innebära att man är 
positiv till att låta yrkesrollen påverka privatlivet? Det beror på. Att yrket 
har en hög social status är de flesta överens om. Markus berättar att han 
ibland har gjort intryck på kvinnor som han träffat på krogen: 

åtminstone till för något år sedan då man var på Spy Bar kunde man säga, 
om man mörkade det hela lite, man behövde ju inte säga att man jobbade i 
Sjöbo som lokalredaktör för Skånskan, men bara säga att man jobbade på en 
tidning var för dem tillräckligt häftigt så att man kunde gå iland med att 
man kanske inte ... hade så mycket pengar.155 

Johannes reflekterar inte över yrkets status, men menar att det för honom 
personligen är en förtroendefråga att hålla distans mellan yrkesrollen och 
privatlivet. Det är viktigt därför att ”folk jag känner ska aldrig behöva vara 
oroliga för att jag använder det dom säger privat/---/Jag använder inte  
privatsamtal i jobbet utan att fråga. Annars skulle jag inte kunna vara säker 
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med någon eller någon skulle inte kunna vara säker på mig.”156 Att män-
niskor han känner vet att han är journalist kan ju utnyttjas av både honom 
och dem han träffar. Men om han hör något som borde publiceras så drar 
han sig inte för att fråga om han får använda uppgifterna. Johannes berättar 
också att det kan vara obehagligt att bli betraktad som journalist utan en 
personlig identitet. Det kan handla om att han tillskrivs egenskaper eller 
förväntningar som hör samman med yrkesrollen. 

det var som att jag var döden som kom in och det tyckte jag var obehagligt 
för dom var så rädda. Sen förstod jag varför dom var rädda på det bolaget, 
för dom var ju bara ett korthus. Det tyckte jag var obehagligt/---/det är klart 
att man kan behandlas annorlunda men det är hela tiden … ibland känner 
man att folk är extra vänliga eller så där.157 

Hanna och Eva säger att det finns händelser man tar med sig hem vare sig 
man vill eller inte. När man jobbar på fältet gör man sitt jobb även i tra-
giska situationer, men det kan vara svårt att värja sitt privata rum. Hanna 
känner att det är en plikt eller finns en kollektiv förväntan om att skriva 
även tragiska nyheter, såsom samtal med anhöriga till mord- och olycks-
offer. Helst skulle hon vilja slippa det eftersom hon påverkas negativt av 
det personligen, men ”jag skulle säkert ha gjort det och mått jättedåligt 
efteråt/---/jag hade nog inte varit beredd att sitta på morgonmötet dagen 
efter och försvara att jag inte … inte gjorde det.”158 För Eva är yrkesrollen 
en hjälp när hon ska rapportera om svåra saker, såsom artiklarna hon skrev 
om den stora branden på Hisingen i Göteborg 1998, då 63 ungdomar  
omkom. Under tiden hon var på plats ville hon göra ett professionellt jobb 
och hålla distans. Det var när hon kom hem som insikten drabbade henne 
på ett personligt sätt. 

jag hade verkligen nytta av min yrkesroll och att jag hade jobbat på sjuk-
hus/---/jag gick inte omkring på ett sånt sätt att jag började gråta eller såna 
där saker när jag var där, utan jag gjorde mitt jobb dom dygnen vi var där 
och tyckte att det blev, ja, relativt bra allt det vi gjorde faktiskt. Men när jag 
kom hem, jag låste upp och mötte min son i dörren, då förstod jag och då 
kom tårarna och då var det … då kunde jag på allvar som privatperson sätta 
mig in i hur mammorna och papporna verkligen kände sig, vilket jag tyckte 
att jag förstod när jag var där, men ändå inte kunde tillåta mig att ta till mig 
för då hade jag inte kunnat göra ett professionellt jobb/---/man är där för att 
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göra ett jobb och man är tvungen att göra det, även om det är jättejobbigt för 
en själv på många sätt.159 

Olika slags händelser skapar olika slags möten. En journalist vid en kata-
strofplats kan ibland fungera som en terapeut och få ta emot berättelser som 
är omöjliga att publicera. En grävande reporter kanske har svårt att få några 
kommentarer alls utan tunga fakta på bordet. Johannes obehag handlar för-
modligen om andra slags känslor än dem som Eva och Hanna berättar om. 
Johannes är för de människor han står i beredskap att avslöja som bovar 
och lögnare ett hot som han liknar vid döden. Att avslöja korruption och 
maktmissbruk förändrar livet för dem som granskas. Livet förändras också 
dramatiskt för den som drabbas av olycka och elände, men i dessa situa-
tioner är journalisten inte aktivt orsaken till förändringen. I båda exemplen 
tycks Johannes, Hanna och Eva känna ett obehag inför att framför allt  
bemötas som yrkesroll istället för som medmänniska. Dessutom innehåller 
mötet troligen både projektioner och förutfattade meningar om vad journa-
listen kan åstadkomma. När reportern träffar människor bär hon med sig 
allmänna föreställningar om yrkets roll och syfte. En person kanske är 
mycket angelägen om att få berätta och då kan förväntan handla om att 
rädda en viss situation genom att skriva om den. En annan har något att 
dölja eller har dåliga erfarenheter av andra reportrar. Misstänksamheten 
gentemot reportern kommer då att vara stor. Men hur tror journalisterna 
själva att människor i allmänhet uppfattar dem? Hur tror de att den kollek-
tiva identiteten ser ut? 

Om journalister anser att folk uppfattar att de har en större auktoritet än 
de själva menar att de har, kan det ha två orsaker. (1) Å ena sidan att jour-
nalister utgör en monokultur som Elisabet hävdar. Det kan innebära att 
journalister saknar kontaktytor i exempelvis en viss stadsdel, på vissa  
arbetsplatser eller med en viss grupp människor. Uppfattningen kan då bli 
att reportrarna representerar ”de andra”. De blir auktoriteter och makthava-
re. (2) Å andra sidan kan det bero på den bild den enskilda journalisten har 
av sig själv och den yrkesgrupp hon representerar. Maria anser att hon som 
privatperson inte kan försvara artiklar hon har skrivit. Hon försvarar dem 
som representant för en yrkesgrupp. Frågan om hur den enskilda reportern 
tror att människor uppfattar henne och hur människor faktiskt uppfattar 
henne, är viktig. En reporter som inte är medveten om vilka reaktioner hon 
kan möta kanske får svårt att höra vad som sägs och avläsa vad som händer. 

Daniel menar att det är skillnad mellan hur reportrar själva uppfattar sitt 
yrke och hur allmänheten uppfattar det: ”jag tror att vi … uppfattar oss som 
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mindre auktoritativa än vad vi kanske uppfattas som hos publiken. Vi  
tycker ibland att vi gör ju bara en tidning. Det är bara en tidning, den täcker 
inte hela samhällslivet/---/jag tror att vi ser den nog mera som en vara än 
vad den vanlige läsaren gör.”160 Markus tror att människor har en varierad 
syn på hur tidningar och journalister betraktas: ”Jag tror att folk har en väl-
digt splittrad bild av journalister överhuvudtaget. Det är kombinationen av 
att det som står i tidningen är sant plus att många av dem märker att journa-
lister ljuger och hittar på och att allt inte stämmer i det de skriver.”161 

Elisabet anser att det är ett problem att journalister är så lika varandra. 
De lever varken bland de mest utstötta i samhället eller bland de mest  
inflytelserika makthavarna: ”man tillhör övre medelklass och jag kan ju 
väldigt lätt säga att jag uppfattas som folklig/---/det är ju inte sant därför att 
jag rör mig ju inte ens i den här sta’n bland folket”.162 Konsekvenserna blir 
att när något händer i ett område som ingen reporter känner till, så är det 
svårt att hitta de rätta personerna och uppslagen för att beskriva händelsen. 
”Därför att ingen har varit där, ingen känner någon. Ingen har några kon-
takter.”163 Denna skillnad i levnadsvillkor påverkar människors uppfatt-
ningar. Journalisterna riskerar att av de mest utsatta i samhället betraktas 
som de som företräder ”de andra”, inte de som företräder oss. 

Ibland stämmer inte reporterns självbild med uppfattningarna hos dem 
hon möter. Maria har förvånats över hur hon uppfattas. Själv beskriver hon 
sig som säker, medveten och påläst: ”jag känner mig aldrig osäker i en 
intervjusituation/---/jag får väldigt lätt kontakt med människor/---/jag kän-
ner mig väldigt trygg i det och eftersom jag får förtroende så uppfattar dom 
mig som att dom kan lita på mig och att jag är trovärdig/---/Jag visar  
respekt gentemot det dom har att berätta.”164 Däremot kan Maria känna en 
osäkerhet efter intervjusituationen, om hon får kritik för artikeln. Då kan 
hon uppleva en nackdel med att inte vara teoretiskt journalistiskt utbildad. 
Att hon också har relativt liten erfarenhet gör att hon ibland saknar ord för 
att förklara och motivera inför läsare varför hon har skrivit på ett visst sätt, 
”jag går på intuition hela tiden, men jag kanske inte kan sätta ord på det 
/---/innan man kanske har förstått att det finns ett begrepp som säger vad 
det står för så är det mycket svårare att försvara sig när det kommer påhopp 
för att alla har ju rätt på sitt sätt. Alla har ju rätt till sin egen känsla.”165 
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Självbilden och yrkesrollen påverkas inte enbart av mötet i intervju-
situationer och reportrarnas självbild. En grundläggande förutsättning är 
konkurrens – med andra medier och med kolleger. Konkurrens kan mätas i 
kvalitet, snabbhet, stil, styrka eller snille. En snabbt producerad artikel kan 
bli mindre kvalitativ än en noggrann och mer tidskrävande, men en väl 
genomarbetad artikel kan förlora i betydelse om den publiceras för sent. 
Publicister och journalister måste ha förmåga att avgöra vad som ska berät-
tas och när det ska ske för att nyheten ska slå igenom och bli läst. Konkur-
rensen driver nyhetsmedierna närmare varandra genom att ingen redaktion 
vill hamna vid sidan av nyhetsflödet. ”Man vill inte missa någonting”,166 
som Mikael uttrycker det. 

Konkurrens upplevs av de intervjuade journalisterna både som en sporre 
och en belastning. Att tävla med konkurrenter kan upplevas som en njut-
ning, men om tävlingen resulterar i att enskilda personer drabbas oförskyllt 
uppfattar de tävlingen som mindre försvarbar. I den konkurrerande nyhets-
processen är ett flertal personer involverade; reportern som skriver artikeln, 
dem hon intervjuar, nyhetschefen och redigerare. Ibland är reportern inte 
överens med redigerarna om artikelns vinkling eller upplägg i tidningen. 
Några anser att det är för lite diskussioner på redaktionen om journa-
listiken. Dagens tidning uppfattas som gårdagens jobb och därför betraktas 
det som mindre motiverat att diskutera. Att reporterns arbete är en del av 
hennes identitet, att man lagt ner så mycket av sig själv i sitt jobb, kan för-
svåra möjligheten av att få och ge negativ kritik. Marias erfarenhet är att 
det kan bli känsloladdat att framföra negativa synpunkter eftersom de ofta 
mottas som anklagelser. 

Även om konkurrensen driver medierna närmare varandra, så är ambi-
tionen på varje redaktion att vara unik. Därför är det viktigt att vara först 
med en nyhet, att göra ett scoop och att värna om en kvalitet som står sig i 
konkurrensen. På stora redaktioner finns det resurser att satsa både på 
snabbhet och på kvalitet. De har både reportrar som arbetar med längre 
granskande artiklar och som skriver de snabba nyhetsartiklarna. På mindre 
redaktioner finns ofta inte samma konkurrens mellan redaktioner som råder 
i storstäder. Därför kan redaktioner på mindre orter arbeta under längre tid 
med en artikel, men de har å andra sidan sällan resurser att begränsa sig till 
ett enda uppslag utan måste ofta jobba med flera artiklar parallellt. Det kan 
vara ett problem. För att Elisabet ska kunna skriva en längre granskande 
artikel, måste kollegerna skriva fler av de dagliga nyhetsartiklarna: ”andra 
får lida av det för att antalet reportage blir ju inte tillräckligt många/---/Vi 
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ska fylla tidningen varje dag. Det är väldigt mycket att fylla tidningen.”167 
För Eva är konkurrensen med andra redaktioner mest en sporre i den snab-
ba nyhetsjakten, även om fördjupade artiklar ger henne mer tillfreds-
ställelse.  

Jag älskar verkligen mitt jobb, men som kvällsreporter är det jakten hela ti-
den på nå’t sätt. Man ska hela tiden vara bättre än konkurrenterna, man för-
söker få fram så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, ja ett  
tävlingsmoment som är väldigt konkret när man håller på med dom sakerna. 
Hur dumt det än låter så är det så. Som samhällsreporter så kan jag känna en 
större tillfredsställelse över att jag hinner sätta mig in i ämnena mycket mer 
och det är en liten redaktion dessutom, i en stor redaktion, som alla kan  
bolla idéer med varann och vi täcker upp för varann och vi hjälper varann 
mycket vilket gör att jag kan känna att jobben känns mer kompletta. Att 
dom är färdiga när jag lämnar dom ifrån mig.168 

Markus anser att det finns vissa typer av nyheter som man bör vara snabb 
med, men att det finns andra som förlorar på att publiceras snabbt. Han 
berättar om en artikel han skrev om en 16-årig kille som hade avlidit efter 
en enkel operation. Sådana artiklar tycker Markus inte att tidningen ska 
brådska med, av hänsyn till den drabbade familjen. Markus menar att det är 
konkurrensen mellan tidningarna som driver fram ett tempo som gör att 
enskilda drabbas. Denna typ av nyheter bedömer han att folk inte har ett 
snabbt informationsbehov av. Konkurrensen gör också att Markus kan bli 
aggressiv i sitt skrivande och då är det lätt att det blir faktafel. 

Hade man varit en hygglig tidning hade man kunnat vänta lite och tagit det 
efter det att nå’n annan skrivit om det tidigare. Det handlar ju bara om att få 
ut det innan nå’n annan skriver om det/---/det här med sextonåringen tyckte 
jag var obehagligt i och med att jag fick reda på hur dom [familjen] upp-
levde det och det är därför jag kommer ihåg, så att i efterhand hade jag nog 
valt att inte skriva alls om det. Det är ändå onödigt att skada en hel familj 
utan något egentligt skäl liksom. Här var det inte ens några avvägningar om 
att detta måste komma fram trots allt, utan här var det enbart det faktum om 
att vi skulle skriva om det först.169 

Konkurrensens effekter borde ge utrymme för självkritik och analys, men 
flera av reportrarna tycker att det förs för lite eller ingen diskussion alls. 
Markus diskuterar sällan en artikel med kolleger eller med chefen efter 
publicering, inte ens då han själv tycker att någonting har gått snett. Både 
Mikael och Maria har erfarenhet av att det kan vara svårt att framföra kritik 
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gentemot kolleger. Mikael tror att det kan bero på att han och kollegerna 
identifierar sig med texten: ”Man tycker att vi skulle vara tuffa för vi är ju 
rätt tuffa mot dom vi intervjuar. Men/---/man har lagt ner så mycket av själ 
i sitt jobb.”170 Mikael tror att det är svårare för vikarier att framföra kritik än 
för en som är fast anställd med några års erfarenhet: ”det ligger ju i sakens 
natur att man kanske inte säger så mycket. Man vågar inte. Kanske är man 
rädd om sin plats eller också tycker man sig inte ha något att säga.”171 En 
gång när Maria kritiserade en redigerare som hon ansåg hade framställt 
intervjupersonerna felaktigt och kränkande, fick hon själv en utskällning 
för att hon hade synpunkter på redigerarens arbete. Maria hade skrivit ett 
känsligt reportage om två före detta alkoholister, far och son, som berättat 
om sitt liv. Texten var illustrerad med bilder på dem båda. Maria var nöjd 
med sin text, men ansåg att redigerarna hade vinklat den så spektakulärt att 
hon skämdes. ”Jag måste kunna lita på att det jag lämnar över och som jag 
känner mig trygg med inte görs otryggt och klandervärt”.172 Maria kände 
sig anklagad: 

det var som personliga påhopp/---/jag blev anklagad för att vilja könsstympa 
… ja det var så jättekonstiga anklagelser /---/ jag blev inte ledsen, jag blev 
bara upprörd, jag tänkte att men man måste ju kunna diskutera nå’nting när 
det inte känns bra, när nå’nting blir fel så att det blir okej i fortsättningen 
men … så det var jobbigt.173 

Det är viktigt för Maria och flera andra av reportrarna att ha ett stort själv-
förtroende i arbetet. Självförtroende handlar inte enbart om kunskap, kom-
petens eller målmedvetenhet, utan för Maria också om intryck och utseen-
de: “dom dar man känner sig snygg och fräsch, har ordning på håret och bra 
kläder, alltså lite mer stiliga kläder men inte, det ska ändå va en själv. Det 
är jätteviktigt. Att vara nöjd med mig själv är väldigt viktigt när jag går in i 
en intervjusituation. Jag känner att jag får ett annat självförtroende/---/Jag 
är glad över att jag börjar se lite äldre ut också. Det är skönt.”174 För David 
är den språkliga kvalitén väsentlig för självförtroendet och yrkesstoltheten. 
Inte framför allt för den enskilda läsarens skull, utan ”min självkritik hand-
lar mest om att jag skriver en text och så går jag igenom den/---/sen när jag 
läser den i tidningen nästa dag så är det liksom äh sådär borde jag ju inte ha 
gjort och vad är det där för en konstig formulering och ser där nån stilistisk 
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upprepning. Det är den typen av självkritik. Jag läser med andra ögon.”175 
Hur språket och uppskattningen av det egna arbetet tar sig uttryck beror på 
motivationen att skriva och berätta en historia. Hanna känner sig ibland helt 
omotiverad för vissa artiklar. Ibland anser hon sig sakna kunskap för att 
göra ett bra jobb. Det påverkar resultatet och hennes egen självuppfattning 
som journalist, som när Hanna skrev om ett upphandlingsärende av asfalts-
läggning: 

Jag kände mig misslyckad igår. Jag kände att det var ett jobb som jag var  
totalt omotiverad att göra. Där var jag inte så professionell för jag fattade 
inte riktigt vad det var jag skulle ha ut faktiskt/---/inte vara påläst och kunna 
säga men varför var det så här och så här. Då känner man att man är  
oprofessionell och det är inte roligt när det känns som man kan kollras bort 
för lätt. Man har inga argument. Det känns ju inget vidare och det gör också 
att jag känner mig liksom … jag hade inte den kompetensen riktigt … att ro 
det här i land.176 

För Elisabet har yrkesrollen stärkt självförtroendet när den har hjälpt henne 
att tygla personliga känslor. Det tycker hon är positivt, såsom när hon ham-
nade i konflikt med ett kommunalråd som inte ville lämna ut offentliga 
handlingar. Yrkesrollen hjälpte henne att lägga band på ilskan: ”det är väl-
digt noga att inte brisera ut som man gör hemma i familjen/---/man känner 
ju för att be honom dra åt helvete gubbjävel, men det bör man ju inte säga. 
Man lägger band på sig alltså. Det är … ja att försöka vara professionell.”177 
Trots att Elisabet många gånger engagerar sig djupt på ett personligt plan, 
så återkommer hon till vikten av att hålla fast vid sin yrkesroll. Idealet för 
Elisabet är att vara empatisk utan att förlora behärskningen. 

Det framstår i reportrarnas berättelser som om det finns ett glapp mellan 
å ena sidan de ideal och eftersträvansvärda egenskaper som framhålls i 
yrkesrollen, å andra sidan hur brister och konflikter hanteras i praktiken. De 
ideal som betonas är olika beroende på vilken slags journalistik det handlar 
om och vilka kvaliteter som prioriteras. Behärskning, språkkänsla, motiva-
tion och självförtroende med utseendet är fyra ideal för dessa journalister. 
Att vara oprofessionell beskrivs som att förlora kontrollen över sina käns-
lor, att inte kunna ställa kritiska frågor, att skriva så dåligt att läsaren tappar 
intresset, att skriva obegripligt samt att ha ett dåligt självförtroende i sin 
yrkesroll. Det finns en tendens att behärskning anses viktigare hos manliga 
journalister och självförtroende tillmäts större betydelse hos de kvinnliga, 
men skillnader märks också mellan de med längre och kortare efterenhet 
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inom yrket. Jag vill inte dra för stora växlar på skillnader mellan kön, ålder 
och erfarenhet, men det finns tendenser till olikheter. 

Uppdrag granskning 
Journalistik beskrivs ofta som en verksamhet med uppgift att granska,  
informera och underhålla. Olika journalistprofiler betonar olika uppgifter. 
Hur uppdraget ska definieras mer precist råder det delade meningar om. En 
mängd faktorer bidrar till svårigheten med definitionen: förväntningar från 
journalister och medborgare; konkurrenssituationer i mediesamhället; ägar-
strukturer; ekonomiska intressen; ideologiska strömningar; professionens 
strukturer; individers, organisationers, myndigheters, företags eller subkul-
turers intressen; medias kvalitativa rapportering; teknisk utveckling samt 
journalisternas egna drivkrafter. Somliga menar att uppdraget utgör själva 
motivet till att journalister och redaktioner finns över huvud taget. Det rätt-
färdigar granskningsuppgiften och förpliktigar till informationsansvar.178 

I intervjuerna framkommer olika uppfattningar om vad det journalistiska 
uppdraget innebär. Några associerar till sitt eget personliga uppdrag i rela-
tion till yrkesrollen. För andra kommer uppdraget från tidningen eller från 
allmänheten. Johannes ifrågasätter om det över huvud taget finns ett journa-
listiskt uppdrag. Han tycker att begreppet ger uttryck för ”socialstyrelse-
svenska”: 

det är väl ingen som kan ge mig ett uppdrag mer än han som betalar min 
lön/---/Tidningen har ett uppdrag, men den tar ju sig ett uppdrag/---/jag vill 
skriva bra för den här tidningen. Det är väl det uppdraget jag hoppas att jag 
tagit på mig på ett förhoppningsvis hederligt sätt”.179  

Johannes synsätt innebär inte att han anser att uppdraget är innehållslöst. 
Det hör till uppgiften att ta ställning, framför allt om man skriver reportage 
eller krönikor: ”det är ofta den sortens journalistik som är mest läsvärd. 
Ofta blir ju nyhetsjournalistik väldigt fyrkantig/---/i många fall blir artik-
larna [nyhetsartiklarna] helt obegripliga om verkligheten snarare än begrip-
liga/---/Man blir liksom inte klokare på vad som är sant och vad som är 
falskt”.180 

Även för Mikael, Elisabet och David innebär uppdraget ett aktivt val för 
det de anser är rätt. Uppdraget framstår som en konsekvens av den ideologi 
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de låter yrkesrollen färgas av. Hos Elisabet är rättvisa essentiellt. De gånger 
hon lyckas driva ett rättvisepatos för utsatta människors situation är hon 
nöjd: ”det är väl egentligen de enda gångerna när jag tycker att man gör 
riktigt bra grejer. Alla dom här orättvisorna när man inte får daglig verk-
samhet eller den vård man har rätt att kräva som handikappad”.181 Den åsik-
ten delar även David. Den allra viktigaste uppdraget är att med journalisti-
kens hjälp bistå utsatta personer. Det näst viktigaste är att människor får 
kunskap om företeelser, om hur världen fungerar. David berättar om den 
utvisningshotade flickan Nadja som höll på att bli blind. Han åkte tillsam-
mans med en fotograf till Sarajevo för att besöka skolan där den syn-
skadade flickan skulle få gå. Det var en betydelsefull historia att berätta: 
”det viktigaste måste ju ändå vara att om reportaget på något sätt hjälper 
den här flickan så är det det viktigaste. Det andra känns något mer se-
kundärt även om jag med det inte menar att det är oviktigt”.182 David är 
stolt över reportage han har skrivit där artiklarna har påverkat människors 
liv positivt. Han anser att journalistiken ska göra nytta. Vid ett annat till-
fälle skickades David och en fotograf till Balkan under kriget. De rappor-
terade om platser varifrån flyktingar kommer som anländer till Sverige. 

det här ledde till att tidningens chefredaktör beslöt att … alltså våra re-
portage gav upphov till så många läsarreaktioner så att det startades en  
insamling/---/Folk ville hjälpa till/---/det där är ett tydligt exempel på att 
man faktiskt konkret gjort nytta/---/där har vi stor betydelse utan tvekan/---/i 
såna här sammanhang tycker jag att journalistiken har en stor och viktig 
funktion.183 

Även för Mikael innebär uppdraget att ta ställning: ”vi ska stå på den sva-
ges, den röstsvages sida/---/det där ligger ju i själva mandatet att granska 
makten/---/därför är det lättare att ge kängor till maktkoncentrationer.”184 
Men Mikael kan också se en fara i att alltför ensidigt ta parti för de röst-
svaga eftersom man i de flesta fall prioriterar dem som finns i närheten; 

det som berör oss mest är det som ligger oss närmast. Det tråkiga är att … 
det kan hända rätt stora grejer ute i världen, världssvält och krig, men här i 
sta’n kan man engagera sig för en gatstump eller den här gågatan här borta 
som vi har skrivit hur mycket som helst om/---/samtidigt … vi har ju en 
uppgift att informera.185 
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Johannes, Elisabet, David och Mikael beskriver hur viktigt det är för dem 
att journalistiken tar ställning. Det som skiljer dem åt är att Johannes inte 
anser att uppdraget kommer någon annanstans ifrån än från honom själv 
eller hans arbetsgivare. De andra menar att det är själva ställningstagandet 
som utmärker det journalistiska uppdraget.  

Daniel talar inte om ställningstagande i relation till uppdraget, utan om 
uppdragets funktion i förhållande till samhället: ”uppdraget kommer från 
dom som läser tidningen. Sen brukar man tala om det journalistiska upp-
draget som/---/mer allomfattande, att det finns nå’n slags allmänhetens 
förlängda arm”.186 Från allmänhetens sida finns ”en grundtilltro till det 
tryckta ordet eller vad man ska säga, till tidningarna/---/en ganska vanlig 
bild är att dom ska förmedla nån slags tvärsnitt av vad som har hänt, vad 
som verkligen har hänt.”187 På grund av att Daniel har tilldelats ett uppdrag 
från läsarna eller från allmänheten så granskar han sådant som han inte 
skulle ha gjort som privatperson. Liksom politiker eller läkare har sin  
yrkesroll, har Daniel sin. Därför tycker han aldrig synd om politiska makt-
havare som får lämna sitt ämbete på grund av att moraliska felsteg eller 
brottslighet avslöjas. ”Nej, man ska aldrig tycka synd om ministrar/---/det 
är ju trots allt … ditt uppdrag att skriva om dom frågorna.”188 

Uppfattningen om uppdragets karaktär påverkar hur reportern arbetar. 
Ibland tilldelas de jobb de inte vill utföra. Några skriver då trots att de inte 
vill eftersom de betraktar skrivandet för tidningen som en plikt. Andra stäl-
ler till bråk för att slippa eller tar en diskussion för att omdefiniera artikel-
uppslaget. Skälen till att inte vilja skriva är olika. Det kan handla om att 
inte ha lust eller tid, att uppslaget inte håller, att man mår dåligt av vissa 
artiklar eller att man upplever ett moraliskt dilemma. Markus har tackat nej 
till att göra vissa jobb ”men bara av rent praktiska skäl, för att det verkar 
tråkigt helt enkelt”.189 Han skulle inte tacka nej av moraliska skäl, eftersom 
han inte vill låta sin egen personliga moraliska hållning avgöra. Uppdraget 
att skriva går före hans egen tveksamhet. Mikael har heller aldrig nekat ett 
jobb. Han anser att det hör till hans yrkesroll att skriva så konsekvens-
neutralt som möjligt. Därför bör han av moraliska skäl inte avstå. ”Jag kan 
väl tänka på konsekvenserna men jag tror inte att jag avhåller mig från att 
skriva. Det gör jag inte”.190 Eva talar om sitt uppdrag som en form av plikt 
och av det skälet avstår hon inte. Hon tror att det är ovanligt att reportrar 
faktiskt säger nej till att göra vissa jobb: ”jag vill göra mitt jobb. Jag vill 
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göra det bra och också vara plikttrogen och med det följer att nej, det är inte 
så himla lätt att bara säga nej så där för då gör nå’n annan det”.191 Både 
Markus, Mikael och Eva anser att det journalistiska uppdraget är överord-
nat det personliga ställningstagandet. Förklaringen kan vara juridisk. Det 
som publiceras ansvarar utgivaren för. Därmed behöver reportern inte fatta 
beslut om vad som skrivs. David har däremot nekat vid flera tillfällen. 

Ja här händer det lite då och då att chefer kommer på saker som jag tycker 
är … bara för dumma, för enfaldiga och då brukar jag sätta igång och bråka 
lite och då brukar jag slippa/---/Ja det kan finnas skäl alltså. Ett är att jag 
kan göra bedömningen att en story är för tunn. Den håller inte. Jag kan ock-
så tycka att det är för korkat, det här ska vi helt enkelt inte ha i tidningen.192 

Daniel har aktivt avstått från att intervjua personer som nyligen utsatts för 
våldsbrott. ”Orsaken var att dels tycker jag det var obehagligt själv att ringa 
dels/---/det är inte bra att intervjua folk/---/som har råkat ut för nåt sånt 
hemskt precis samma dag/---/därför att folk säger ofta saker som dom inte 
riktigt klarar av att stå för sedan”.193 En som aldrig har känt sig tvingad att 
avstå från att skriva är Sara. Men hon har sagt nej av andra skäl: 

däremot har jag börjat med saker som inte hållit och har sagt att det inte  
hållit. Då kanske chefen har sagt att man ska göra det ändå, då har jag sagt 
nej. Men jag har aldrig sagt nej på grund av att jag har blivit utskickad eller 
att göra nå’nting som känns fel från början eller inte känts rätt. Sen kanske 
dom har sagt att jag ska ringa någon som jag inte vill ringa på grund av  
någon orsak, men så har jag ändå gjort jobbet på något annat sätt.194 

Reportrarnas inställning till uppdraget skiftar beroende på vad frågan  
gäller. På ett övergripande plan försvarar Mikael, Johannes, Elisabet och 
David tydligt en ställningstagande journalistik. De grundar sitt synsätt på 
ideologiska uppfattningar och ser ställningstaganden som en plikt i kampen 
för rättvisa i förhoppning om att journalistik kan göra nytta, vara till hjälp 
och finnas på den svaga människans sida. För David, Daniel och Sara har 
vissa uppdrag krockat med deras egen uppfattning om vad som är rätt eller 
fel att skriva. Skälen kan vara dels kvalitativa, att artikeln brister i fakta, 
bevisföring eller intellektuell nivå, dels att reportern gör en bedömning som 
innebär att vissa typer av artiklar bedöms som moraliskt felaktiga, såsom 
att intervjua människor i chock.  
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Uppdraget är relaterat till arbetsgivaren, till allmänheten och till yrkes-
rollen som de ibland uppfattar som pliktstyrd. Överlag så tenderar flera att 
åsidosätta sin egen moraliska bedömning vid publiceringsfrågor. Det upp-
fattas inte som reporterns sak att ta moraliskt ansvar för det som slutligen 
står i tidningen. Orsaken till det kan bero på olika saker. Det kan till exem-
pel handla om att journalister har ett högt förtroende för sina kollegers be-
dömningar, att de överlag inte reflekterar särskilt mycket över moraliska 
frågor, att det finns en vedertagen praxis som gör annorlunda synsätt främ-
mande eller att det som publiceras i allmänhet uppfattas som en hänsyns-
tagande journalistik. Ytterligare ett skäl som finns mellan raderna i den 
inledande presentationen är att de flesta försvarar både en konsekvens-
neutral och en social ansvarsteori, beroende på vad som diskuteras. Om det 
handlar om publiceringspolicy tenderar de flesta att resonera konsekvens-
neutralt, men om det rör journalistiska arbetsmetoder och uttryckssätt strä-
var de flesta efter att tänka socialt ansvarsteoretiskt. De vill drivas av en 
egen övertygelse och en vilja att förändra samhället. Det kan vara lättare för 
en reporter att försvara en konsekvensneutral publiceringspolicy, eftersom 
det inte är hon som fattar beslutet om innehållet i tidningen. Trots det kan 
reportrarna känna skuldkänslor eller ånger för det som står. Här finns en 
ambivalens. 

Konsten att intervjua 

Statt upp, du sol, och lys vårt liv och gör vår stil superb! Ge hit konkreta 
substantiv, låt se finita verb!195 

Det är i mötet mellan reportern och det granskade eller den intervjuade som 
journalistik blir till. Reportern behöver källor för att bekräfta en tes eller för 
att offentliggöra något som inte tidigare har varit känt för allmänheten. Men 
mötet mellan reportern och den som intervjuas är också en händelse i sig 
själv. I det här avsnittet beskriver reportrarna vad som händer i intervjusitu-
ationen. En första observation är att det beror på vad det är för sorts möte – 
om det är en relativt okomplicerad nyhet eller om det finns en mängd olika 
tolkningar av ett påstående eller en händelse. En komplex och granskande 
journalistik kan bidra till osäkerhet hos reportern. Det kan till exempel bero 
på att händelsen kan vara svår att förstå eller beskriva. Det kan också bero 
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på att reportern oroar sig för konsekvenserna av publiceringen. Eller att 
tilliten till information och källor kan brista. För vad kan en reporter egent-
ligen veta om alla komplexa omständigheter runt en händelse? David är en 
av dem som ibland har haft svårt att orientera sig bland alla fakta. Om det 
är en komplex politisk och moralisk situation, så gör inte det saken lättare. 
Han berättar hur han arbetade med sina reportage från krigets Balkan: 

jag kan bli oerhört osäker/---/det är flera dimensioner, en oerhörd komplexi-
tet/---/i allmänhet finns det två sidor, det är ju i vart fall så att båda två  
sidorna ljuger så mitt sätt att hantera det där var/---/att gå så nära enskilda 
öden som möjligt/---/ibland kommer det hit flyktingar från exempelvis  
Kosovo, så har dom en berättelse som inte är särskilt detaljerad men som 
innehåller hemskheter och så kommer nå’n annan flykting från nå’n annan 
by nå’n mil därifrån och berättar ungefär samma historia och då finns det 
skäl att börja misstänka att det här kanske inte riktigt stämmer/---/genom att 
koncentrera sig på enskilda öden och försöka få dom att berätta så detaljerat 
som möjligt minimerar man lite av problemen med den oerhörda komplexi-
teten/---/jag skriver hellre om nå’n gumma som kommer gående med sina 
tre höns och berättar hennes historia än jag försöker ge mig på nå’n stor 
analys av dom övergripande skeendena.196 

En annan kvinna med andra höns hade förmedlat en annan berättelse, som 
kanske hade gått på tvärs med den första kvinnans. David vill återberätta 
det han ser och hör och på det sättet göra komplicerade händelser begrip-
liga. Men David ser inte sin egen roll enbart som en återberättare. Han  
måste även värdera uppgifternas trovärdighet och relevans. David är med-
veten om att människor använder honom för att sprida sina egna övertygel-
ser eller misskreditera andra personer, såsom att en politiker kan ringa  
honom i avsikt att underminera sin politiska motståndare. Att så sker kan 
vara en fördel för en reporter, anser David. I sådana fall ”lyder ju vanliga 
journalistiska regler. Är historien sann och är den relevant ska den berättas, 
samtidigt så har man ju blivit utnyttjad av den person som tipsade/---/Men 
för mig är det där inte något problem så länge … det utmynnar i en story 
som är sann och relevant. Så jag har aldrig känt mig utnyttjad”.197 För Maria 
är kunskap en nyckel för att kunna bedöma om något är trovärdigt. Hon 
betonar mer än David sin egen förmåga och sitt självförtroende när hon 
intervjuar:  

det är jätteviktigt när man träffar en person med maktposition att man är på-
läst/---/sen finns det dom som är jätteblyga och då blir man väldigt osäker 
själv om man inte har läst på/---/Att vara nöjd med mig själv är för mig väl-
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digt viktigt när jag går in i en intervjusituation. Jag känner att jag får ett  
annat självförtroende.198 

David och Maria beskriver två olika sätt att förhålla sig till nyhetshän-
delser. Det ena är att de till viss del kommer till reportern genom uppgifts-
lämnare. Det andra är att reportern själv uppsöker personer vars uppgifter 
eller berättelser hon kan förmedla. I exemplet om Balkankriget är syftet att 
berätta vilka konsekvenser kriget kan få för den enskilda medborgaren. I 
det andra exemplet, om personer som tipsar om nyheter, är det uppgifts-
lämnaren som är initiativtagaren. Båda karakteriseras av ett visst utnytt-
jande i syfte att informera eller granska en händelse. Det framstår som om 
alla reportrar delar Davids och Marias uppfattning om behovet av kunskap 
och kritisk hållning. Även i fråga om vilka ideal som bör prägla intervju-
situationen finns det en gemensam uppfattning. Det är eftersträvansvärt att 
visa empati, att vara ärlig och att inte luras, att respektera den intervjuades 
integritet men inte på bekostnad av den egna integriteten, att vara opartisk 
samt att vara rättvis. Att visa empati är för Hanna inte oproblematiskt.  
Empatin kan krocka med uppfattningar om hur en professionell reporter ska 
agera. Hon vill: 

vara rätt personlig men inte privat. Jag tror att det är ganska mycket av mig 
man möter som människa istället för mig som reporter/---/även om man kan 
vara objektiv och saklig/---/att man kan bjuda på en sån grej som att, ja det 
måste vara jättejobbigt för er och då förstår man att ni är oroliga att er börda 
ska öka ytterligare nu med den här förändringen/---/så kanske man inte ska 
säga egentligen men jag tycker att man visar på förståelse för deras situa-
tion. Jag tror att man får mer av dom då också om man gör det.199 

Hanna gör en investering i relationen till dem hon intervjuar. Hon upprättar 
ett förtroende genom att visa inlevelse och sympati. På det sättet öppnar sig 
personer för henne och berättar saker som hon sedan skriver om. Sara fram-
håller betydelsen av att vara ärlig. Med det menar hon till exempel att tala 
om ”hur deras medverkan kommer att i slutändan se ut i tidningen så långt 
som möjligt”.200 Hon strävar efter att visa generositet, ”att man försöker 
tillgodose deras önskemål om så mycket som möjligt/---/att vara ärlig mot 
alla håll”.201 Ärligheten vill även Daniel betona i sitt arbete, vilket betyder 
att ”du ska aldrig lura folk”.202  
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Att inte försöka finta bort. Göra klart att detta är en intervju så att de inte 
blir lurade att säga saker i tidningen. Men det är väldigt sällan att folk ringer 
och vill rätta saker som jag har skrivit … ja det har väl hänt att dom vill rät-
ta faktafel men det är väldigt sällan som folk säger att dom blivit felciterade. 
Det är två olika saker. Dom kan tycka att en aspekt inte har kommit med 
/---/det är en annan sak.203 

Sara berättar om när hon svek sitt ideal om ärlighet. Det handlade om en 
person som intervjuades och som inte upplystes tillräckligt om det sam-
manhang han deltog i. Personen som intervjuades framförde själv inga  
klagomål, men Sara var trots det besviken på det sätt hon hade låtit honom 
delta. 

det jag ångrar är att jag inte var tydligare mot intervjupersonen med i vilket 
sammanhang han skulle medverka/---/Jag kände när det kom ut [uppgifter-
na] att jag borde ha berättat tydligare för honom att själva ingången på upp-
slaget var att skolan bränner ut föräldrar/---/Jag vet inte alls hur han reage-
rade eller så. Han har inte varit arg eller sur eller hört av sig men jag kände 
… nå’n känsla som inte, den här artikeln i tidningen kändes inte riktigt bra 
när jag såg hur resultatet blev.204 

Saras exempel illustrerar att ärlighet inte enbart handlar om att avstå från 
att ljuga, utan också om att vara öppen med sina intentioner. Anledningen 
till Saras missnöje är att hon föreställer sig att han tror att hon har lurat 
honom och med oärliga medel dolt det egentliga syftet. En person kan upp-
leva sig lurad, som Daniel säger, därför att de anser att deras svar har stym-
pats eller tolkats på ett annat sätt än de tänkt sig. Men det behöver inte  
innebära att någon ljuger. 

Att sträva efter att ärligt återge ord och intentioner är något som alla  
reportrar i undersökningen säger att de vill. Det betyder ”att jag lyssnar på 
både den ena och den andre och inte lägger in egna värderingar i texten när 
jag skriver. Att jag försöker vara så opartisk som möjligt”,205 förklarar  
Maria. Men i praktiken kan det vara svårt att vara ärlig och opartisk. Varje 
reporter präglas medvetet eller omedvetet av sina personliga övertygelser, 
det må vara politisk hållning, livsåskådning eller kultur. Inlevelse och opar-
tiskhet är ideal hos de flesta reportrar och i enskilda situationer konkurrerar 
de. Maria skriver många rättegångsartiklar och ibland är hon övertygad om 
att en åtalad kan vara skyldig trots att han eller hon inte fälls i domstol. Vad 
betyder det då att vara ärlig och opartisk? En rättegång handlade om  
kvinnofridskränkning.  
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Åklagaren tror att den här kvinnan är skraj/---/personligen anser jag att 
kvinnan har utsatts för det här och just därför kanske jag gjorde så att jag 
skrev lite mer om just det hon hade anklagat honom för i polisanmälan. Det 
är möjligt. Fast jag försöker vara så balanserad som möjligt. Det måste man 
vara.206 

För Maria innebär inlevelse och opartiskhet att hon tillåter sig att göra tolk-
ningar som drar åt hennes egen övertygelse, snarare än åt tingsrättens dom, 
utan att för den skull påstå att domen är felaktig. Maria upplever det som 
svårt att vara opartisk vid rättegångar om våldsbrott eftersom hon får  
inblick i offrens och de åtalades privata världar, men förväntas återge fallen 
anonymiserat och balanserat. 

Det kan vara jättesvårt att sätta sig in i, man kastas in i sammanhang och i 
det här fallet så kastas man in i en rättegång så kommer de mest privata per-
sonliga angelägenheterna upp/---/när man skriver såna här saker så kommer 
det fram hur folk faktiskt kan leva/---/man får på köpet så att säga, den här 
misären eller stora konflikter som kan finnas i en familj.207 

Opartiskhet handlar om förtroendet för journalisterna, men också om skydd 
för enskilda. Vid rättegångar innebär det att medierna inte bör döma innan 
domstolen har gjort det. För Eva har övertygelse stor betydelse för hennes 
sätt att skriva. Om hon tror sig veta att hon har rätt, om tolkningen av en 
händelse kan göras mer eller mindre entydig, vill hon hellre vinkla artikeln 
starkt än framhålla komplexitet på bekostnad av vinkeln. Att vinkla en arti-
kel hårt till nackdel för en enskild person, anser Eva kan vara hennes upp-
gift. Men hon måste vara övertygad om att hon har rätt. 

Att kunna se honom eller henne i ögonen igen, det kommer ju igen i allting. 
Det handlar väldigt mycket om moral. Det handlar om att jag ska visa att 
jag har försökt att behandla det här … korrekt. Det handlar inte om att jag är 
mesig och inte vågar dra på grejer, för det vågar jag, inga problem om jag 
vet att jag har rätt.208 

Att visa empati, att ta hänsyn, att respektera integriteten, att vara ärlig och 
opartisk innebär att reportern begränsar sig själv. Att ta hänsyn innebär att 
erkänna att det finns gränser för vad som bör skrivas och berättas. Repor-
tern tolkar verkligheten – samtidigt som verkligheten begränsar det utrym-
me reportern har att tolka. Andra självpåtagna begränsningar i journa-
listiken, som har framkommit i dessa intervjuer, är när reportern aktivt vill 
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skydda någon från konsekvenserna av en publicering genom att avstå från 
att rapportera. För Hanna finns det artiklar hon helst inte skriver alls. Det är 
sådana som rör människor i kris. Hon berättar om hur kollegerna jobbade i 
samband med mordet på en ung flicka i Orrefors år 2000. 

De fick instruktioner att kontakta anhöriga till henne och hur de skulle kom-
ma in i hus och så. Det hade jag nog inte grejat/---/Nej det hade jag haft 
svårt att hantera. Jag tycker jag vet för lite om människor i chock och så där 
för att kunna känna mig säker/---/Människor som har mist sin dotter precis 
och kanske pratar jättemycket för att de är i chock och lämnar ut såna  
detaljer som de inte hade kunnat stå för senare. Det hade jag tyckt varit 
hemskt alltså.209 

Skälet för Hanna att avstå från att skriva om människor i kris handlar delvis 
om hennes egna brister som reporter, delvis om hänsyn till de anhöriga. 
Daniel intervjuar heller inte gärna människor som nyss har råkat ut för  
något hemskt eller förlorat någon anhörig. Hans skäl handlar framför allt 
om hänsynen till dem som drabbats: 

det är ganska lätt att prata med dom direkt. Det är min erfarenhet. Om det 
precis har hänt dig nå’nting samma dag och jag ringer dig då är du så upp-
jagad så att du svarar på frågorna, men väntar man en eller två dar så är det 
nästan hopplöst och det vet alla journalister/---/där hör man ofta folk säga 
saker som dom ångrar dan efter/---/Då kan man säga att å andra sidan, ska 
man sätta sig till doms då över folk. Dom får väl säga vad dom vill. Ja jag 
menar, folk har rätt att uttala sig. Varför ska du bestämma om folk ska uttala 
sig eller inte? Fast då tror jag min erfarenhet är/---/att människor säger  
saker/---/Då blir dom liksom offer för media tycker jag.210 

Alla reportrar som har deltagit i denna undersökning anser att sanningen 
inte kan berättas till vilket pris som helst. Hänsyn till den enskilda indivi-
den får i många avseenden gå före behovet av att informera allmänheten. 
Hur hänsynen till de enskilda personerna bedöms beror till stor del på vil-
ken status den enskilda individen har. En makthavare bör både tåla mer och 
utsättas för hårdare granskning än en privatperson. Men en makthavare som 
i en artikel berättar om saker av mer privat karaktär ska visas samma hän-
syn som varje annan enskild privatperson. 

När David intervjuade förre finansministern Kjell-Olof Feldt om hans 
prostatacancer resonerade han; ”man kan ju inte ringa upp Kjell-Olof Feldt 
och säga: hörrö du fram med historien om din cancer nu, bara för att han 
har ett förflutet som finansminister. Cancer är cancer/---/där måste man gå 
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oerhört försiktigt fram, samtidigt som han ju är van vid journalister.”211 På 
ett liknande sätt argumenterade Johannes när han gjorde ett personporträtt 
av förre demokratiministern Brita Leijon, efter regeringsombildningen: 
”Jag hade kunnat skriva om varför hon … varit hur jävlig som helst mot 
henne egentligen, men där var jag rätt hygglig faktiskt. Hon var ju en rätt 
hygglig person också. Hon var ingen ondskefull makthavare. Hon gjorde så 
gott hon kunde. Det var bara det att hon inte klarade av det. Det är rätt  
sällan som individerna är ondskefulla för ofta är det så att folk hamnar i 
sammanhang som skapar … det är sammanhangen som jag skriver om fast 
väldigt personcentrerat.”212 En makthavare som granskas i sin roll av makt-
havare visas däremot sällan pardon. Där går sanning före hänsyn. Som när 
Johannes skrev om en chef inom näringslivet: ”Sen kan det ju också hända 
att folk man skriver om blir bittra. Som en finanskvinna som är en jävla 
humbug vilket jag skrev och jag drev hejdlöst med henne. Hon blev så jävla 
arg.”213 

Angelägenheten är stor hos alla journalister i denna studie, att granska 
makthavare och avslöja oegentligheter eller omoral. Tveksamheten mot att 
publicera uppgifter med negativa konsekvenser för privatpersoner är också 
stor. Det finns en i stort sett samstämmig uppfattning att de vill skydda 
enskilda personer från konsekvenser dessa kan drabbas av efter en publice-
ring. Ingen försvarar en konsekvensneutral position när det handlar om 
publicering av uppgifter om enskilda privatpersoner eller anställda utan 
chefsbefattning. Reportrarna fattar beslut å de enskildas vägnar om vad som 
är bäst för dem själva. Argumentet är att medieovana personer inte förstår 
sitt eget bästa. Därför känner Hanna skuld för en artikel hon skrev som ny 
journalist. Artikeln handlade om några gymnasietjejers syn på livet. En 
fråga handlade om sex. Det är okej med tillfälliga sexuella förbindelser, 
ansåg en av tjejerna, vilket hon kritiserades för av sina föräldrar. Hanna 
avslöjar: ”där kände jag mig handfallen alltså, där tänker jag nog efter en 
gång till för att faktiskt skydda folk från det de säger själva”.214 Flickan stod 
för vad hon hade sagt, men Hanna anser att hon borde ha skyddat flickan 
eftersom artikeln ledde till att hon hade blivit ledsen och fått bannor av 
föräldrarna.  

Ett annat exempel på hänsynstagande var i samband med en mordrätte-
gång där tidningen valde att inte publicera namn på den misstänkte, trots att 
den intervjuade själv tog kontakt och bad om att namn och bild skulle pub-
liceras. Pojkvännen till kvinnan som mördades var misstänkt men hade 
                             
211 Intervju 8, s 8f 
212 Intervju 6, s 8 
213 Intervju 6, s 7 
214 Intervju 2, s 4 



 112 

släppts ur häktet. Han hävdade själv att han var oskyldig och ville gärna 
berätta sin version i tidningen. Det fick han, utan att namn och ansikte  
offentliggjordes.  

Av hänsyn till honom./---/där tyckte vi att han vet nog inte vad en publice-
ring ger eller vilken skada det kan göra. För i och med att det finns ett namn 
och en bild och vad han än säger och hur objektivt vi än skriver det så kan 
folk ändå tycka jamen den där jäkeln det var han som gjorde det ändå. Och 
det kan folk döma bara på ett utseende till exempel.215 

Det finns en uppfattning om att publicering innebär negativa konsekvenser 
för de personer som har deltagit i intervjun. Kanske hör det samman med 
att nyheter oftast vinklas negativt. På det sättet bidrar de intervjuade indi-
rekt till negativ kritik även om deras synpunkter är konstruktiva. När Mar-
kus skulle skriva en artikel om kritik mot rutinerna vid ett krematorium var 
han tveksam till att använda de uppgifter han fått från obduktionsteknikern, 
trots att denne hade deltagit frivilligt. 

det känns dumt att hänga ut någon enskild/---/Det känns inte så himla bra 
om han nu inte till varje pris vill det. Men ofta så slänger man ju ut någon 
med bild som i och för sig har varit med om det, men som inte vet egent-
ligen [konsekvenserna av publiceringen]/---/det handlar ju ändå om att 
hamna på löpsedeln och det kanske påverkar hela deras tillvaro under lång 
tid framöver/---/där känner jag ofta lite bekymmer/---/Om man inte kan 
hänga ut honom i ena ledet så tycker jag inte att man ska göra det i det 
andra heller. Om han inte verkligen förstår vad han ger sig in på.216 

Hänsyn kan ibland likna förmynderi. Omsorg kan övergå till självcensur. 
Att skydda den enskilde från allmänhetens fördömanden kan handla om att 
reportrarna har föreställningar om eller erfarenheter av hur allmänheten 
reagerar. Allmänhetens reaktioner kan å andra sidan bero på fördomar på 
grund av bristande information. Därmed uppstår ett moment 22. En artikel 
som Maria ångrar handlade om rubriken som redigerarna hade satt. Hon 
föreställer sig att människor skulle reagera negativt när de såg det värde-
laddade ordet: 

när jag kom tillbaka så stod det på förstasidan ’Slutsupet’, så stod far och 
son och ser allmänt, ja det var en jättefin bild men rubriken är ’Slutsupet’ 
och då föll jag 90 kilometer i timmen … för att det var så kränkande mot 
dom/---/jag borde tagit kontakt med dom/---/kanske det inte egentligen var 
lika hårt för i deras kretsar så säger man att man super/---/men det spelar 
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ingen roll känner jag för att det är också vad en vanlig läsare … det här blir 
ju till exempel som att dom är ena jäkla ja man hör ju själv att … vad lägger 
en människa, en vanlig icke-alkoholist i det ordet?217 

Johannes anser att man bör ta hänsyn, men att för mycket hänsyn kan leda 
fel. Därför strävar han efter ”att inte skada folk och det är också att jag har 
rätt lätt för att vara rätt vass. Där måste man gå en balansgång för att om 
man börjar ta hänsyn så blir det totalt mähäig journalistik. Så det är en svår 
balansgång att gå det där.”218 Det är inte alla reportrar i undersökningen 
som delar synen att journalister ska skydda enskilda personer därför att de 
inte inser sitt eget bästa. Eva, David, Sara och Johannes är de som tydligast 
argumenterar för att istället, så långt som det är möjligt, informera dem de 
intervjuar om vilka konsekvenser en publicering kan få. Eva berättar: ”Jag 
brukar erbjuda mig, om dom är lite osäkra på om dom ska ställa upp, att jag 
ringer och läser upp innan/---/så får du känna hur det känns och så där. För 
dom vet inte vad dom har för rättigheter och därför tycker jag man måste ta 
större hänsyn till en människa som aldrig varit med om det här förut än en 
som har en professionell yrkesroll där han eller hon är van vid oss och hur 
vi arbetar.”219 För David är det viktigt att kombinera medkänsla och inle-
velse med respekt för den enskildas integritet, som kan handla om rätten att 
få uttala sig i media: 

vad skulle man själv acceptera i motsvarande situation, alltså att inte  
behandla människor på något annat sätt än på ett sätt man själv skulle stå ut 
med att bli behandlad/---/att inte stressa, att inte forcera saker och ting/---/ge 
dom den tid dom behöver, att också förklara att om dom vill så får dom läsa 
texten innan den går till tryck och att dom får se bilderna som fotografen har 
tagit/---/att anstränga sig för att inte liksom göra ett alltför gåpåigt intryck, 
försöka få människor att känna sig lite säkra/---/medieovana människor bör 
behandlas med betydligt större försiktighet än medievana.220 

Det finns skillnader i hur reportrarna bemöter medievana makthavare och 
medieovana personer. I förhållande till medieovana tar de större hänsyn och 
större ansvar för konsekvenserna. Men det finns också skillnader i hur de 
bemöter makthavare i samband med olika typer av artiklar. Om en reporter 
skriver om en makthavares erfarenhet av sorg, olycka eller sjukdom så tar 
de större hänsyn till personen, än om de skriver en artikel som granskar 
dennas roll som makthavare. Ingen människa bör skuldbeläggas för att hon 
blir sjuk, men däremot bör hon ta ansvar för de handlingar hon uträttar i sin 
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roll som makthavare. ”Om Kjell-Olof Feldt har prostatacancer det är ju en 
helt annan sak än om han fortfarande var finansminister och hade … haft 
kräftskiva som han lät skattebetalarna betala va. Då behöver man ju inte ta 
någon större hänsyn alls. Då ska han svara på frågan. Då ska han ju stå till 
svars inför läsarna”,221 resonerar David. I de fall Hanna anar att konsekven-
serna för en politiker kommer att bli negativa låter hon inte det påverka 
publiceringen av uppgifterna. ”Jag kan ibland känna att om jag pratar med 
tjänstemän eller med politiker/---/att det här har han faktiskt sagt och det är 
jag helt hundra på, men det här kommer han nog att ångra imorgon.”222 Eva 
har en liknande uppfattning: ”den här människan som jag har intervjuat 
som har ansvaret för ett visst område som politiker, då kan jag tycka att om 
den här människan är så klantig/---/så att dom inte vet vad det handlar om, 
då ska dom helst säga, det här vet jag faktiskt inte”.223 

Både gentemot makthavare och privatpersoner kan en reporter uppleva 
att hon är för pådrivande, att hon styr intervjun och vinklar artikeln med för 
mycket av sin egen personlighet eller sina personliga åsikter. Det har  
exempelvis hänt Johannes och Markus att de anser att de har gått för långt. 
För Johannes handlar det om personliga värderingar som han i för hög grad 
låter färga artikeln, för Markus om arbetsteknik. 

Det är en grej som jag ofta faller för, när man börjar med en intervju så  
slutar det med att man talar om sig själv. Det märker jag ofta. Det kan vara 
en gammal dam som frågar: men ska inte du fråga om mig istället? Du ska 
väl inte bara berätta om dig själv. Det är ju fel/---/Jag tror att det är ett sätt 
att få kontakt och så där. Jag vet inte. Jag brukar förklara det med att det är 
planerat, men det är det ju inte.224 

För Markus blir privatlivet en del av hans arbetsteknik. Syftet är att få den 
han intervjuar att öppna sig. Men det kan leda till att reportern tar över sam-
talet, att hans personlighet dominerar så att han styr hennes svar. Vid de 
tillfällen Johannes anser att hans personlighet har tagit för stort utrymme 
har det framför allt handlat om värderingar: 

ibland kan jag själv tycka att det har varit obehagligt, att det har löpt iväg 
och det har blivit ett väldigt personligt ställningstagande/---/att du går för 
hårt åt att det till slut blir någon slags personlig tvekamp/---/Jag vet någon 
gång jag skrev gång efter gång om en människa liksom, varje gång kallade 
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jag henne ja var det nu var Stalin eller … och då tänkte jag att va fan 
/---/men det var rätt roligt när jag gjorde det.225 

De händelser reportrarna skildrar och granskar, liksom de arbetsmetoder 
som tillämpas, är komplexa. Många faktorer påverkar slutresultatet. I pro-
cessen spelar reporterns inställning, både till sig själv och till den hon inter-
vjuar, en avgörande betydelse. Men reportern påverkar inte ensam alla  
förutsättningar för hur mötet blir. Intervjupersonen bidrar naturligtvis  
också, liksom faktorer som inte regleras av vare sig reportern eller den som 
intervjuas. Omgivningen begränsar på olika sätt journalistens möjligheter. 
Ett par exempel är att reportern kan hotas av eller uppleva obehag inför 
vissa människor, eller att omgivningens uppfattning om journalister gör 
dem mindre samarbetsvilliga, såsom makthavare som har något att dölja, 
människor som har dålig erfarenhet av journalister eller av annan anledning 
känner misstroende. En fungerande relation mellan journalister och allmän-
het beror mycket på det förtroende media har, både som kollektiv och i 
enskilda situationer. Markus hade sitt första journalistjobb på en liten ort. 
Det faktum att orten var liten begränsade redaktionens möjligheter eftersom 
till exempel negativa artiklar om kommunen direkt påverkade reportrarnas 
arbetsmöjligheter: 

han som hade jobbat där sedan tjugo år han sa att han kunde inte skriva  
något elakt om kommunen för det slutade med att det skulle inte bli några 
nyheter alls. Då gav dom allting till konkurrenttidningen. Så jag fick snabbt 
bli den som skrev allt elakt och på kommunhuset … folk bara stängde dör-
rarna när jag kom efter ett tag, medan den andre journalisten skrev allting 
snällt så han fick veta allting fortfarande. Så gav han det till mig så skrev 
jag det elakt. Det är ett enormt problem på ett litet ställe att man måste vara 
så vänlig mot dom som man ska skriva om … och det är ju inte så lätt.226 

Tillit och förtroende tycks kunna skapa både begränsningar och möjlig-
heter. Ett starkt förtroende mellan en reporter och en politiker eller tjänste-
man kan ge värdefull information, men om reportern använder uppgifterna 
riskerar det att skada förtroendet som var anledningen till att hon fick dem 
från början. Att många vill skapa lojaliteter hos journalister är inte ovanligt. 
När något granskas i en konflikt ”så är det en grupp som gärna vill bli upp-
fattad som ens vän”,227 avslöjar Johannes. Att arbeta som samhällsreporter 
under några år innebär att komma i kontakt med samma makthavare gång 
på gång. Då är det lätt att båda parter påverkas av tidigare möten. Då kan 
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det vara svårt att veta vad det innebär att eftersträva förtroende, integritet, 
ärlighet, respekt, rättvisa och opartiskhet. Utöver dessa ideal och dygder är 
kunskap också en aspekt av förtroendet. Hanna anser inte att hon har agerat 
professionellt alla gånger: 

Jag fick ut dom handlingarna så sent … jag kan inte vara påläst och säga 
heller men varför var det så här och så här. Då känner man att man är opro-
fessionell och det är ju inte roligt alltså att det känns som om man kan koll-
ras bort för lätt. Man har inga argument. Det känns ju inget vidare och det 
gör också att jag känner mig liksom … jag hade inte den kompetensen  
riktigt … att ro det här i land.228 

Men en reporter kan inte ha kunskap om allt från villkoren för torskfisket i 
Östersjön till detaljer i statsbudgeten. Kunskap innebär inte att reportern 
själv ska veta allt, utan snarare att hon ska ha tillräckliga kunskaper för att 
ställa de rätta frågorna. Ofta upplever sig reportern vara i händerna på  
experter. De har inte en sådan kunskap att de kan genomskåda en lögn eller 
bedöma när de är utsatta för intressepåverkan.  

Jag skulle inte kunna hitta luckor i budgeten/---/men det gäller alla nästan 
att då är man ju i händerna på nå’n annan expert som kan säga det. Vi är i 
händerna på andra hela tiden/---/Oftast får du en detalj. Nå’n säger nå’nting 
eller råkar prata med nå’n som säger har du tänkt på att titta på det här? Det 
finns nå’nting här. Nå’n som är insatt i det på nå’t sätt och som relativt ofta, 
får man ha klart för sig, har ett intresse av att läcka den.229 

Skälen till att en intervjuad person skulle vilja ändra i en artikel varierar. 
Reportrarna skiljer mellan sakfel och bedömningar. Om en sakuppgift är fel 
är det bara positivt om den ändras eller om man efteråt inför en rättelse. 
Men ibland anser den intervjuade att hon har blivit missförstådd eller be-
skriven på ett sätt som är ofördelaktigt. Denna typ av ändringar är report-
rarna mindre villiga att göra. Sådana bedömningar hör till yrkesrollens in-
tegritet: 

om han får se artikeln innan innebär inte det att han får gå in och ändra i 
min text men om han säger att det här är ju jättebra men så menade inte jag, 
jag menar det här, att man kan förtydliga det/---/Men däremot om jag hade 
skrivit nå’nting eller sammanfattat nå’nting och han tycker att det ger en 
mindre fördelaktig bild av honom så får man resonera om att det är inte det 
han ska … ja det finns ju olika saker som man kan ändra.230 
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Vid andra tillfällen kan motsättningar handla om att en person inte vill att 
vissa uppgifter ska bli offentliga över huvud taget. I sådana situationer är 
Eva mycket beslutsam: ”Då får dom skälla hur mycket dom vill för då 
handlar det i regel om att dom inte vill att det här ska komma fram. Men jag 
är många gånger väldigt noga med att spela in. För då har jag spelat in vad 
dom har sagt och kan visa svart på vitt att det stämmer, så här sa du.”231 

I samband med intervjurelationen har sex ideal betonats: sanning, rele-
vans, kunskap, professionalism, rättvisa och opartiskhet. Det har också 
framhållits fem dygder som är eftersträvansvärda: empati, integritet, ärlig-
het, försiktighet och hänsyn. Hur dessa ideal och dygder tolkas beror  
mycket på den situation reportrarna befinner sig i. Exempelvis beror graden 
av empati på vem reportern intervjuar och vad frågan gäller. Ingen av dem 
anser det befogat att i yrkesrollen visa empati med en makthavare som 
granskas för oegentligheter. Däremot bör man visa hänsyn och försiktighet 
gentemot alla som man intervjuar kring frågor som rör en privat sfär, oav-
sett vilken position i samhället den intervjuade har. I kommentaren till  
avsnittet om uppdraget argumenterade jag för att det finns en skillnad mel-
lan reportrarnas ideologiska uppfattning om publiceringspolicy respektive 
om deras arbetsmetoder. När makthavare granskas ikläder sig reportern en 
yrkesrustning och ”blir” journalist, blir en roll där den personliga iden-
titeten hålls i skuggorna. Hon drivs då av en socialt ansvarstagande ideologi 
där rättvisa är ledordet och publicitetsuppfattningen konsekvensneutral. När 
hon däremot intervjuar dem som inte är makthavare kan den socialt  
ansvarstagande positionen gälla både ideologin och publicitetsuppfatt-
ningen. Här kan hänsynen och det sociala ansvaret hos några reportrar ta 
sig beskyddande uttryck, så att reportern väljer att inte skriva vissa saker 
som hon förmodar att personen kan ta skada av eller få kritik för. Johannes 
menar att hänsyn bör användas sparsamt, eftersom för mycket hänsyn kan 
leda till att den journalistiska granskningen förlorar sin trovärdighet.  
Hälften av reportrarna anser att de bör ta ett större ansvar för medieovana 
personer, särskilt när de misstänker att personen själv inte inser konsekven-
serna av en publicering. Ingen av dem anser att publiceringar bör göras 
hänsynslöst. Men var gränsen går varierar mellan reportrarna. 
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Konklusion 
I det här kapitlet har tio reportrar resonerat om yrkesroller, uppfattningar 
om det journalistiska uppdraget och konsten att intervjua. På ett över-
gripande plan finns det många gemensamma drag som utmärks av en rela-
tivt homogen språkkultur och identifikation av vad journalistik är. Även de 
ideologiska drivkrafterna tycks i stort sett vara homogena – vid en första 
anblick. Men när idealen ska definieras och kontrasteras mot praktiken, 
visar det sig att tolkningarna ser olika ut. (1.1) I den första diskussionen om 
yrket som roll och identitet berättar de att motiven för yrkesvalet varierar 
från person till person och även mellan generationerna. Påtagligt många av 
dem med längre erfarenhet blev journalister på grund av ett samhällsenga-
gemang och en vilja att påverka samhällsutvecklingen. De arbetar utifrån 
ett rättvisepatos som grundar sig antingen på klasstänkande eller, hos en av 
de yngre reportrarna, på feministisk ideologi. (1.2) Andra anger inte alls 
samhällsengagemang som en viktig drivkraft. För dem är det snarare  
möjligheten att få förverkliga egna talanger genom skrivande som är vik-
tigt. De drivs av nyfikenhet och en vilja att berätta. Dessa positioner är två 
poler för yrkesvalet. De flesta av dem kombinerar båda två, men låter det 
ena dominera. (1.3) Det framstår som om alla reportrar i yrkesrollen upp-
lever en skillnad mellan sin självbild och hur de tror att folk i allmänhet 
uppfattar journalister. Själva tycker de att de har en viss makt, men att den 
inte är stor. Allmänheten tror de däremot uppfattar det som att de har 
mycket mer makt än de faktisk har. Detta kan ha olika orsaker. Ett skäl som 
några av dem anger är att journalister i allmänhetens ögon framstår som en 
homogen monokultur. Det är ett problem, eftersom de får rollen att vara en 
sorts makthavare som de själva inte upplever sig vara. 

I avsnittet om uppdraget visar det sig att, beroende på vad de menar med 
uppdrag, får det olika konsekvenser för synen på yrkesrollen. (2.1) En av 
dem är bestämd med att han inte har något annat uppdrag än det han själv 
och hans arbetsgivare ger honom. Det perspektivet kan tolkas som ett sätt 
att individualisera uppdraget och förneka att det finns en kollektiv upp-
dragsagenda. (2.2) Andra anser att uppdraget kommer från dem som läser 
tidningen. Här framstår arbetsgivaren och tidningen som ett verktyg för att 
realisera en kommunikation med ”sin egen krets”. Några av reportrarna 
beskriver att det finns situationer som de uppfattar som pliktmässiga, att de 
tvingar sig själva att utföra arbetsuppgifter som de egentligen inte vill ha 
eftersom det är en del av ett kollektivt uppdrag, en underförstådd överens-
kommelse mellan kolleger och med chefer. Vid andra tillfällen kan uppdra-
get och yrkesrollen vara både ett skydd, såsom vid granskningen av makt-
havare, och ett hinder, såsom vid intervjuer med ovana interjvupersoner. 
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(2.3) Det ideologiska perspektivet på uppdraget sammanfaller med skälet 
för yrkesvalet. För dem som drivs av ett samhällsengagemang tycks det 
viktigt att journalistiken ska göra nytta, att reportrar ska stå upp för de  
svaga och bekämpa orättvisor. 

Konsten att intervjua bygger på reportrarnas strävan efter ideal och dyg-
der. Men beroende på slaget av artiklar krävs olika ideal och dygder. (3.1) 
De ideal som eftersträvas är sanning, relevans, kunskap, professionalism, 
rättvisa och opartiskhet. De betonas lite olika av var och en, men i stort sett 
anger de samma ideal. Vilket utrymme dessa får beror på vad de skriver 
om, eftersom idealen i praktiken kan hamna i konflikt med varandra. När 
det händer beror tolkningen på vem reportern är och vad hon skriver om. 
(3.2) De dygder som särskilt värnas är empati, ärlighet, respekt för andra 
och sig själv, förtroende och hänsyn. Även här hamnar de eftersträvans-
värda egenskaperna i konflikt med varandra i praktiken – trots att intentio-
nerna kan vara de allra bästa. De enskilda dygderna kan innebära både  
brister och fördelar, såsom exempelvis förtroende. För mycket av den varan 
kan leda till oönskade lojaliteter. För lite förtroende kan leda till misstroen-
de. Till stor del framstår det som om det är den egna personligheten, situa-
tionens omständigheter och yrkets möjligheter som påverkar hur dygderna 
omsätts i praktiken.  

Denna spänning mellan relativt homogena ideal och praktikens mång-
fald finns också i uppfattningar om hur reportrarna resonerar om konse-
kvensneutralitetens och den sociala ansvarsteorins syn på publicitetsprinci-
per och hänsynstaganden, respektive ideologiska neutralitetssträvanden och 
värderingsfärgade artiklar. Vid granskningen av makthavare verkar alla 
vara överens om att artiklar ska publiceras utan hänsyn till konsekvenserna, 
men när andra typer av artiklar skrivs kan vissa av dem ta ansvar å de inter-
vjuades vägnar och vilja beskydda dem från konsekvenser av publiceringar. 
Det som ideologiskt verkar motivera båda de maktgranskande artiklarna 
och andra, är en värderingsmotiverad grundsyn på journalistikens roll,  
såsom att göra nytta. Här är det ingen som försvarar en konsekvensneutral 
hållning. 

Det verkar finnas en professionell kultur som definieras på ett likartat 
sätt i teorin, men några ansatser till åtskillnader märks när teorin relateras 
till enskilda personer och praktik. Dessa skillnader ska inte tolkas gene-
ralisande, utan säger enbart något om tendenser till olikheter mellan dessa 
tio reportrar: 

(1) En första skillnad är att journalister med längre erfarenhet och högre 
ålder tenderar att drivas starkare av ett rättvisepatos än de yngre och mindre 
erfarna kollegerna. Flera av de yngre har ingen tydlig ideologisk drivkraft 
alls, utan verkar identifiera sig med strukturer och uppgifter som redan hör 



 120 

till yrket. En möjlig förklaring är att erfarenhet ger självförtroende i yrkes-
rollen och i hantverket. En annan tänkbar förklaring är att äldre generatio-
ners journalister är mer politiskt medvetna på ett annat sätt än yngre. (2) En 
andra skillnad är att av dem som är angelägna om att komma intervju-
personer personligt nära och släppa den professionella distansen är de flesta 
kvinnor. Alla kvinnor är inte sådana, Elisabet och Eva är exempelvis noga 
med sin yrkesrollsidentitet. Men en ansats till skillnad mellan manliga och 
kvinnliga reportrar är att kvinnorna suddar ut skillnaden mellan yrkesroll 
och personlighet, medan männen tenderar att betrakta yrket som ett medel 
för vissa ändamål. En tänkbar förklaring kan vara att män och kvinnor odlar 
olika journalistiska kulturer. Journalistik har historiskt sett varit en manlig 
eller rentav grabbig sfär, särskilt kvällstidningar.232 Det, i kombination med 
en stark yrkesgemenskap, kan ha bidragit till vissa skillnader mellan mäns 
och kvinnors sätt att bedriva journalistik. (3) En tredje tendens till skillnad 
tycks finnas i synen på konsekvenser och hänsynstaganden mellan regional-
tidningen och storstadstidningen. Regionalreportrarna tycks i högre grad 
vara angelägna om konsekvenser av publiceringarna. Förmodligen beror 
det på att effekten av rapporteringar kan bli mer negativa på mindre orter, 
både för tidningen och för den enskilda reportern. Däremot har de flesta, 
uttalat eller indirekt, uppfattningen att tidningar inte bör avstå från publice-
ringar på grund av hänsyn till konsekvenserna, annat än när det drabbar 
enskilda medieovana personer. 

Reportrarnas berättelser fortsätter i nästa kapitel. Då handlar det om mo-
raliska dilemman, människosyn och ideala föreställningar om en god moral.  

                             
232 Se exempelvis Aftonbladets kvinnliga journalister; Dokumentet – och vad hände sedan?, 
Rabén & Sjögren, Stockholm 1979. Alsing, Rolf; aa, s 85–90; Boëthius, Maria-Pia; Medier-
nas svarta bok. En kriminografi, Ordfront, Stockholm 2001, s 83ff. Moberg, Åsa; Mediema-
ni. Thorbjörn Larsson. En historia om otålighet och tålamod, Bokförlaget DN, Stockholm 
2003, s 104ff 
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4. Reporterskapets ideal och brister 

Den som skriver har begått en handling och borde vara ansvarig som för 
vilka andra handlingar som helst. Mord till exempel.233 

En av slutsatserna från förra kapitlet är att journalistik rymmer både ge-
mensamma och individuella föreställningar om yrkesidentitet, uppdrag och 
intervjusituationer. När reportrarna beskriver den ideala bilden av sin verk-
samhet finns det en gemensam retorik kring innehållet och ändamålen. Men 
i relation till konkreta erfarenheter skiftar argumenten och slutsatserna be-
roende på person och situation. 

I detta kapitel ska journalisterna (1) först berätta om situationer när de 
har upplevt moralisk ambivalens i yrkesrollen, antingen då handlingen ägt 
rum eller efteråt. Syftet är att ta reda på vilka slags erfarenheter som upp-
levs som moraliskt ambivalenta. (2) Därefter beskriver journalisterna erfa-
renheter av och uppfattningar om makthavare respektive ovana intervjuper-
soner. Syftet är att undersöka om de ger uttryck för en särskild människo-
syn. (3) Slutligen ger reportrarna själva sin syn på en god moral. Avsikten 
med detta avsnitt är att ge en inblick i föreställningar om verksamhetens 
ideal. 

Moraliska dilemman kan för den enskilda personen förväxlas med käns-
lor av skam eller skuld. Det är inte sådana känslor jag undersöker, men det 
är lätt att sammanblanda. Med ett moraliskt dilemma menar jag en upple-
velse av bryderi. Det är när reportern befinner sig i en valsituation där an-
tingen handlingsalternativen uppfattas som lika dåliga, men hon handlar 
ändå, eller det finns en övertygelse om vad som är rätt och fel, men repor-

                             
233 Författaren Torgny Lindgren ifrågasätter lagstiftningen om ansvarig utgivare: ”Rent 
kulturhistoriskt kan jag begripa det. Men det är rakt åt helvete.” Fokus; ”Åt helvete med 
tryckfrihetsförordningen”, 27 jan 2006. Pär-Arne Jigenius kommentar: ”Enligt detta synsätt 
[ordningen med ansvarig utgivare] är det inte mitt beslut att skriva texten som orsakar publi-
citetsskadan, utan den ansvarige utgivarens beslut att trycka den. Man kan naturligtvis tycka 
att detta är åt helvete, men systemet har sina fördelar. Om inte annat så förenklar det arbetet 
för justitiekansler Lambertz när han ska åtala Expressen.” Jigenius, Pär-Arne; ”Synd om 
Otto Sjöberg?”, Fokus, 3 feb 2006 
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tern väljer det som går den inre övertygelsen emot. Ett moraliskt dilemma 
kan också bli tydligt först efter det att handlingen har genomförts, som ef-
tertänksamhet.234 Det finns flera orsaker till att handlingar uppfattas som 
moraliskt föredömliga eller förkastliga. En är den egna övertygelsen, en 
annan individuella och kollektiva föreställningar om det eftersträvansvärda, 
en tredje är allmänhetens förväntningar på journalister. Detta kapitel be-
gränsar sig till de två första sambanden. 

Moraliska dilemman 
Nyhetsjournalistik påverkar människors liv, framför allt de om vilka media 
rapporterar. Allmänheten får en uppfattning om personer som de själva 
aldrig har träffat. För den enskilda kan de positiva eller negativa konse-
kvenserna bli stora – trots att sakfrågan snart är bortglömd i allmänhetens 
minne. I den journalistiska verksamheten har den enskilda reportern och 
redaktionen möjligheter att göra moraliska val, vars konsekvenser ibland 
kan förutses, ibland inte. De situationer som kan uppfattas som moraliska 
dilemman handlar om bedömningar av konsekvenser eller av övergripande 
principer. Men insikten om dilemmat kan också komma i efterhand, när 
konsekvenserna har blivit tydligare. Markus beskriver: ”Man kan verkligen 
ställa till det för folk eller eventuellt göra något bra också.”235 Han berättar 
om följderna av en serie granskande artiklar om en man som drev ett boen-
de för utvecklingsstörda. Markus misstänker att artiklarna knäckte personen 
ifråga. Själv fick Markus dödshot mot sig: 

Han som hade hemmet var inte nöjd och han hade lite kontakter med mc-
kretsar i Skåne och så där. Han var riktigt obehaglig/---/han gick ner sig och 
började knarka. Men det är den enda gången jag har blivit riktigt hotad på 
det sättet/---/Det var rena ... det var ganska förtäckta dödshot/---/han såg ut 
som en lodis vid det tillfället. Han hade gått ner sig efter mina skriverier.236 

                             
234 Professorn i etik Göran Lantz, skiljer mellan tre slags etiska problem: frestelse, osäkerhet 
och konflikt. ”En frestelse föreligger då man anser sig veta vilket handlingsalternativ som är 
det etiskt rätta, men av andra skäl än etiska ändå inte väljer det handlingsalternativet/---
/Osäkerhet kännetecknar den situation, då man inte anser sig ha så bestämd kunskap om 
huruvida ett handlingsalternativ är rätt eller plikt, att man vågar handla i enlighet med det. 
En etisk konflikt råder, då det finns etiska skäl att välja en viss handling och samtidigt lika 
starka etiska skäl att inte välja den.”, Lantz, Göran; ”Två slags etik”, Eriksson, Katie (red); 
Mot en karitativ vårdetik, Reports from the Departement of Caring Science 5/1995, Åbo 
Akademi, s 85. Ett moraliskt dilemma kan karakteriseras av alla dessa kategorier i min 
empiri. 
235 Intervju 1, s 10 
236 Intervju 1, s 10 
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Markus säger inte att han bröt mot sina ideal, men han konstaterar att hans 
artiklar fick konsekvenser som han inte hade förutsett. Men även en repor-
ter vars ambitioner får förutsedda konsekvenser kan ångra sig när hon kon-
fronteras med de inblandade. För en brottsmisstänkt företagare kan följder-
na bli påtagligt olika av formuleringar som ”riskerar sex års fängelse” eller 
”riskerar böter”. Maria skrev om en brottsmisstänkt företagare och valde 
den längsta, men minst sannolika, påföljden om han hade fällts. Mannen 
tog kontakt. Maria ångrade sig efteråt: 

Han menade att jag hängde ut en enskild människa med följd att detta skulle 
drabba honom och hans familj/---/jag hade spekulerat i hur långt fängelse-
straff han skulle få/---/det var ganska onödigt. Man hade kunnat lägga ner 
det i en liten bisats/---/Det kan ge upptill sex år men det kunde lika gärna bli 
böter. Men samtidigt så där gjorde vi ju. Jag var inte ensam ansvarig för det 
utan nyhetschefen läste igenom och även ansvarig utgivare så att … men 
visst idag kanske jag skulle vara försiktigare med det.237 

Skälen till att Maria gjorde sitt val kan handla om att artikeln blir mer spek-
takulär eller att en företagare som riskerar böter inte värderas som en nyhet 
över huvud taget. Kanske det är svårare att avstå från överdrifter när män-
niskor i ledande positioner ska granskas. En annan enskild företagare som 
ansåg sig hårt drabbad på grund av granskande artiklar som Mikael skrev 
var en skorstensfejarmästare. Han hade hand både om besiktningen av skor-
stenar för kommunens räkning och om fejningen som han skötte via sitt 
företag. Det bröt enligt Mikael mot konkurrenslagstiftningen. Artiklarna 
fick negativa konsekvenser för företaget och familjen. 

Det var inte illvilja från hans sida utan det var tydligen utbrett bland just det 
skrået över hela Sverige/---/då avslöjade jag det eller jag skrev som det var 
och jag tog reda på vilka som satt i hans styrelse och det var/---/deras re-
spektive fruar och om de hade något barn med eller något sånt. Och då 
skrev jag det/---/han ringde till mig sen och så sa han: jag har egentligen 
inte så mycket att säga men du ska veta att du har gjort oss jävligt illa. Min 
fru är sjukskriven och kan inte gå till jobbet och jag vet inte hur jag ska 
kunna fortsätta/---/jag tyckte att det var rätt och det tycker jag fortfarande 
rent etiskt alltså.238 

Mikael bedömde inte att publiceringen av artiklarna var felaktig, men ändå 
upplever han att det finns en konflikt mellan sanning, hänsyn och empati. I 
detta fall handlar det om en man som själv inte är medveten om att han har 

                             
237 Intervju 4, s 6 
238 Intervju 3, s 9 
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agerat olagligt. Det som avgjorde vinklingarna på artiklarna var att företa-
garen utnyttjade sin kunskap och sitt yrke på ett felaktigt sätt: 

Mitt dilemma var alltså, det var två olika nivåer, från medborgarperspekti-
vets synpunkt så var det bra att det här kom fram för att man ska inte vara i 
beroendeställning till någon. Han har makt kan man säga över många män-
niskor och den ska inte han utnyttja. Det är faktiskt så att makt korrumperar. 
Det gör det och är det ogranskad makt så korrumperar det mer och mer/---
/Men sen självklart förstår jag hans personliga situation. Han är en männi-
ska som drabbas på olika sätt av detta … självklart. Och ingen människa vill 
göra en annan människa illa egentligen.239 

Johannes pendlar mellan två poler. Å ena sidan tycker han själv att han 
ibland har ”löpt iväg” och att det från hans sida ”har blivit ett väldigt per-
sonligt ställningstagande/---/att det till slut blir någon slags personlig tve-
kamp”.240 I de fallen har han ibland drivit sanningssägandet till sin spets och 
glömt allt vad hänsyn heter. Men det är inte enbart ett problem för honom. 
Istället anser Johannes att mycket journalistik blir dålig därför att journalis-
terna tar för mycket hänsyn: ”Om man börjar ta hänsyn så blir det totalt 
mähäig journalistik också. Så det är en väldigt svår balansgång det där”.241 
Det är omöjligt att vid varje tillfälle ha kunskap om publiceringars negativa 
effekter. Vissa konsekvenser kan förutses, andra inte. Det finns inga gene-
rella regler om hur mycket plats hänsyn ska ges i relation till den förmoda-
de skada som kan orsakas. Den tendens som har framkommit i intervjuerna 
är att mer makt kräver mindre hänsyn. 

Publiceringars konsekvenser kan ge effekter också för tredje person, när 
någon befinner sig på en viss plats vid en viss tidpunkt eller är nära anhörig 
till den som omskrivs vid exempelvis olyckor eller brott. När Markus skrev 
om vissa tveksamheter angående en ung man som hade dött till följd av en 
enkel titthålsoperation upplevde sig familjen drabbad. Det fick Markus reda 
på. Av två skäl ångrade han att artikeln hade publicerats. För det första på 
grund av att snabbheten hade medfört vissa sakfel. För det andra därför att 
han kände empati med familjen. Han tycker att hänsyn och empati borde ha 
prioriterats framför en snabb nyhet. 

Det ångrade jag mycket efteråt för att hans föräldrar blev väldigt ledsna/---
/dagen efter han hade dött så var det lilla samhället tapetserat med löpsedlar 
där det stod ”Död sextonåring på sjukhuset” och så vidare. Det var obehag-
ligt för dem. Med allt också vad det innebär med faktafel och så vidare/---
/Det är ändå onödigt att skada en hel familj utan något egentligt skäl. Här 
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240 Intervju 6, s 12f 
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var det inte ens några avvägningar om att detta måste komma fram trots allt, 
utan här var det enbart det faktum att vi skulle skriva om det först.242 

Mikael tror att människor i kris ibland vill lägga skulden på någon. Då 
finns journalisterna nära till hands. Det är som om människor tror att jour-
nalister medvetet gör sig till orsak till de konsekvenser som en artikel kan 
orsaka. Särskilt minns Mikael artikeln om en butikschef som misstänktes 
för att ha snattat varor i samma affär som han arbetade i. Han begick själv-
mord en kort tid efter publiceringen. Mikael tycker att det var en otäck 
upplevelse för honom, men ”jag kan inte på något sätt innan försöka tänka 
ut vilka som skulle begå självmord eller göra någonting med anledning utav 
detta”.243 Sonen till butikschefen ringde Mikael och de hade ett långt sam-
tal. 

så ringde hans son till mig och tyckte att det var mitt fel att han begick 
självmord för han skulle säkert ha kunnat leva med skammen, att han hållit 
det internt, berättat för sin familj att det här hade hänt och nu är det … men 
just det att han tyckte att det här kom ut till alla./---/han var ju uppenbarli-
gen väldigt upprörd och ser man det lite på distans så inser man att vem som 
helst begår inte självmord för någonting som står i en tidning. Man tar väl-
digt illa vid sig att det ryktet sprids ut men oftast så kanske man går igenom 
det. Fast på något sätt så var väl han labil eller han kanske hade tänkt att 
göra det på ett eller annat sätt senare. Men pojken tyckte då att … han ville 
se någon skuld i det hela och det var inte pappans skuld utan det var tid-
ningens fel.244 

I dessa exempel på hur publiceringar påverkar människors liv, har det mo-
raliska dilemmat framstått tydligt först efter det att reportern insett vilka 
konsekvenser artikeln har lett till. Erfarenheten kan troligen vägleda repor-
tern att handla på ett annat sätt vid ett annat tillfälle, men ingen situation är 
den andra lik. Både Johannes och Daniel, som har arbetat i 25 år som re-
portrar, kan trots sin erfarenhet uppleva att de går över gränsen för de ideal 
de själva vill följa. Men ingen journalist är ett oskrivet blad i varje situa-
tion. Vissa reportrar föredrar en hänsynsprincip, det vill säga att hänsyn får 
gå före publicering i de fall där tveksamheter finns. Andra reportrar före-
drar en öppenhetsprincip, det vill säga att relevanta uppgifter ska avslöjas 
såvida det inte leder till en orimlig hänsynslöshet. Det finns en konflikt 
mellan dessa positioner och dessutom visar intervjuerna att samma journa-
list kan försvara olika hållningar beroende på situation. Vad som är ett för-
svarbart handlande kan för det första bero på vilka ideal som eftersträvas 
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och hur de efterlevs, för det andra på den intention med vilken handlingarna 
genomförs. Eftersom det sällan är möjligt att på förhand veta vilka konse-
kvenser publiceringar eller ickepubliceringar får, är det rimligt att det mora-
liska dilemmat relateras till ideal och intentioner. 

För Sara är syftet avgörande för vilken moralisk position hon intar. Dold 
kamera kan exempelvis vara försvarbart i vissa fall men inte i andra. Det 
beror på vad som ska avslöjas. Hänsynslöshet kan vara värt priset om en 
större omoral avslöjas. Men även här uppstår en konflikt. Reportrarna för-
svarar ideal som ärlighet, sanning, rättvisa, integritet och hänsyn. Det som 
erövras i ena änden tycks gå förlorat i den andra. Dold kamera kan vara 
både orättvist och integritetskränkande för den enskilda, anser Sara, delvis 
eftersom den filmade inte kan försvara sig. Men det finns uppgifter som 
inte kan avslöjas i öppenhet. Sara nämner Janne Josefssons valstugerepor-
tage om främlingsfientlighet hos lokalpolitiker i samband med valet 2002.  

Den bilden av samhället som han fick fram känns väldigt viktig för den vi-
sar att vardagsrasismen finns. Den hade inte gått att få fram på annat sätt 
och dom som stod där stod där inte i egenskap av Kalle Johansson men dom 
stod där i egenskap av valarbetare för moderaterna eller valarbetare för  
socialdemokraterna/---/det är inte en enskild person som är där under ett val. 
Jag tycker inte att det reportaget hade varit motiverat att göra på gatan ge-
nom att intervjua folk. Det tycker jag inte. Men däremot i ett val där dom är 
representanter för oss väljare så tycker jag att det är tillåtet.245 

Förtroendet mellan reportern och intervjupersonen kan vara ett moraliskt 
dilemma. Det finns situationer när reportern kan uppleva att lojaliteten 
finns mellan henne och intervjupersonen, snarare än gentemot arbetsgiva-
ren. Ett exempel är när rubriken eller löpet vinklas på ett sätt som varken 
reportern eller intervjupersonen har räknat med. Journalisten kan då få 
skuldkänslor å den intervjuades vägnar, så som Hanna fick gentemot sjuk-
sköterskorna hon skrev om.  

Jag tar det väldigt mycket personligt faktiskt fastän jag vet att det inte var 
mitt fel. Jag tar det personligt för att jag känner med dom här kvinnorna 
/---/löpet var satt utan täckning i texten men jag tycker ändå att det känns 
som att det var mitt fel trots att de framhöll att de inte hade blivit felciterade 
utan att det var helt korrekt.246 

Det moraliska dilemmat om svek kontra ärlighet som reportern upplever 
kan bero på faktorer som hon inte själv kontrollerar. Men ur intervjuperso-
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nens perspektiv är det sannolikt att sveket uppfattas som reporterns ansvar. 
Dilemmat behöver inte handla om svåra etiska ställningstaganden utan om 
trovärdighet i det lilla som får konsekvenser för reporterns relation senare, 
såsom när Markus skrev om snöröjning i kommunen. Markus grundinställ-
ning är därför att ”vilja bestämma allting själv som berör det jag gör”: 

Det kom jättemycket snö och det var snövallar överallt. Så pratade jag med 
en polischef, så sa han att … jag frågade hur det funkade med snöröjningen 
... då sa han att det fungerade bra. De har inte lika mycket resurser som tidi-
gare men det hade funkat bra. Så frågade jag om hur det hade gått egentli-
gen om det hade varit någon utryckning för det var ju snövallar överallt. Då 
sa han att det skulle inte fungera speciellt bra för att vi hade inte kommit 
fram. Som tur var var det ingen utryckning och nu är det inga snövallar för 
att nu har man tagit bort dem. Och så sa han också att; snälla skriv nu som 
jag säger, för det är så jobbigt när ni inte skriver vad jag säger. Det är klart 
jag skriver vad du säger. Sedan nästa dag så stod det på löpsedlarna: polis-
chef rasar mot kommunen. Och jag menar han vill ju aldrig prata med mig 
igen.247 

I intervjusituationen uppstår ofta ett förtroende mellan reportern och den 
som intervjuas, framför allt i förhållande till medieovana personer som 
berättar om sina synpunkter i en viss fråga eller om sitt privatliv. Sara lik-
nar det vid en person som lägger sitt liv i hennes händer. Reportern förval-
tar detta förtroende. Känslan av svek kan därför uppstå även av artiklar som 
aldrig publiceras. Reportern tycker att artikeln är viktig, men redaktions-
ledningen gör en annan bedömning. Det kan Sara uppleva som ett svek och 
en maktlöshet. 

Om man har träffat någon och som man har blivit engagerad i och som man 
tycker det är viktigt att berätta om, om det då inte berättas om så kan man 
känna sig maktlös när den personen hör av sig och undrar var artikeln tog 
vägen och jag kan inte göra nå’nting åt det/---/en person kanske lägger väl-
digt mycket av sitt liv i ens händer på nåt sätt och jag kan liksom inte … 
och genom att jag har träffat den personen och genom att jag har gett den 
uppmärksamhet och gett den hopp och jag kan inte svara upp mot det därför 
att det inte är jag som slutgiltigt bestämmer vad som ska in i tidningen.248 

Elisabet väljer hellre att ta tillbaka en artikel än att den publiceras förkor-
tad. Det är en förtroendefråga gentemot intervjupersonen: ”Man kan inte 
tåla att det blir en notis av en artikel/---/det är jätteviktigt när man håller på 
med folk.”249 Att komma människor nära och förnimma att någon lägger sitt 
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liv i ens händer verkar innebära en förväntan om att den intervjuade ska 
tolkas rätt. Elisabet anser att journalister i allmänhet har svårt att förstå och 
tolka vad fattiga och utsatta människor egentligen säger, eftersom journalis-
ter lever ett liv som är så skilt från deras. Intentionen kan vara god. Repor-
tern vill väl, men de intervjuade kan ändå uppleva sig kränkta därför att 
perspektivet kommer ovanifrån. Empati, sanning och hänsyn kan vara svårt 
att förena med en rättvis tolkning av människors livssituation.  

dels vill man berätta hur det är, men sen vill man heller inte sparka på den 
som ligger. Man vill göra det utifrån … det är så lätt att det sitter tre tjejer 
och ”å det är skitjobbigt, dom där killarna och liksom”/---/man kan nästan 
läsa det på förhand. Och det slår bara tillbaka på dom själva. Alltså det är 
gjort ovanifrån och ner. Men att försöka få det här på rätt sätt och på rätt 
nivå det är det som är det svåra. Det har hänt att det har varit så’na artiklar i 
tidningen där folk har känt sig kränkta, att ungdomar känner sig kränkta.250 

De fel som reportern anser att den enskilda har drabbats av kan upplevas 
starkare av journalisten själv än av intervjupersonen. Reportern ifråga har i 
de flesta av de nämnda fallen inte varit orsak till slutresultatet. Trots det 
kan reportern känna ett ansvar inför intervjupersonen, kanske därför att hon 
har fått ett förtroende som hon har bejakat. De har bildat ett tillfälligt för-
bund som kan leda till moraliska dilemman i relation till cheferna. Somliga 
situationer vet reportern på förhand hur hon ska hantera, såsom att undvika 
att granska någon som står henne nära. Men även när reportern vet hur hon 
borde bete sig så väljer hon ibland att gå emot sina egna ideal, kanske av 
vana eller förväntningar från kolleger. Maria berättar om ett tillfälle när hon 
först efteråt insåg konsekvenserna. Hon skrev om en brottsmisstänkt som 
arbetade vid en lastbilstvätt. Det finns bara ”två lastbilstvättar i den här stan 
då var det namngett/---/Då var det kört. Då är det jättelätt att fundera ut 
vem det var. Men där tror jag där var … min vilja var inte på något sätt att 
hänga ut honom/---/Det är jättesvårt att sätta sig in i det man skriver, vilka 
konsekvenser det kan få”.251 Maria anser att hon handlade fel, därför att hon 
hade namngivit personen indirekt.  

Det finns också situationer när reportern egentligen inte vill skriva, men 
gör det ändå på grund av kollegers förväntningar. Någon måste göra det, 
uppfattar de det underförstådda budskapet. Hanna var glad över att slippa 
skriva om mordet på en ung flicka i trakten. Hade hon ställts inför uppgif-
ten hade hon gjort det mot sin vilja: ”Jag skulle säkert ha gjort det och mått 
jättedåligt efteråt. Det tror jag. Just det där man vet att det är dåligt med 
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folk och vi måste faktiskt ha någonting. Jag hade nog inte varit beredd och 
sitta på morgonmötet dagen efter och försvara att jag inte ... inte gjorde det 
här.”252 

Dessa tre exempel rör konflikten mellan plikt och hänsyn; plikten gent-
emot arbetsgivaren och kollegerna och hänsynen mot intervjupersonen och 
sig själv. För Maria passerades gränsen när motiven för namnpublicering 
inte var tillräckliga i förhållande till konsekvenserna. Att Hanna inte vill 
intervjua anhöriga till brottsoffer beror dels på att hon mår dåligt av det 
själv, dels på att hon inte tycker att hon gör ett bra jobb. Hon skulle ändå ha 
gjort det om hon tillfrågades. Plikten gentemot kollegerna och arbetsgiva-
ren skulle gå före hänsynen till sig själv och kanske även till de anhöriga. 

Ett moraliskt dilemma som reportern ställs inför mer eller mindre dagli-
gen är hur en uppgift ska tolkas, att avgöra vad som är sant och relevant 
och om reportern är medveten om egna och andras motiv. Att förmedla en 
nyhet innebär att välja en vinkel för att skildra händelsen. Hon gör en verk-
lighetstolkning. Delvis styr berättarstrukturen urvalet och vinkeln, delvis 
beror tolkningen på slumpmässiga sammanträffanden. En tredje aspekt är 
på vilket sätt information presenteras av källor och i vilken mån reportern 
förmår vara självständig. Perspektivvalet kan bero på vad som bedöms vara 
mest trovärdigt, mest läsvärt eller på reporterns egna preferenser. En fjärde 
aspekt är hur berättelsen mottas av läsaren och den som intervjuas. Det som 
berättas kan för någon uppfattas som lögn eller en ofördelaktig vinkling. 
Det händer de flesta journalister att de har diskussioner om tolkning och 
självständighet med dem de intervjuar, såsom Johannes: 

Folk säger att så här är det inte, men då kan jag säga att jo så var det men du 
fattade inte det, kanske för det man gör med reportaget det är att man möj-
ligtvis kan lyfta upp att människor ibland har deltagit i ett skeende där de 
själva kanske inte förstår vad det var egentligen. Men jag kan förstå det ge-
nom att prata med många människor och se det utifrån kanske. Så det är 
klart att det är reportern som gör urvalet och ger egentligen sin verklighets-
bild.253 

Att vara ärlig och att uppfattas som ärlig är två skilda saker. En berättelse 
kan ses från flera olika håll och vara sann ur varje perspektiv. När det hand-
lar om tolkning, snarare än om faktauppgifter, kan ideal som ärlighet och 
trovärdighet få olika innebörder beroende på de intressen tolkaren och be-
rättaren har. Det finns inga objektiva sanningar, säger David. 
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Det är klart att om Olof Palme har blivit mördad så har han blivit mördad 
punkt slut va. Det är sant. Det bara är så. Men sen är det, vilket komplicerar 
inte minst det här yrket lite, det kan ligga i betraktarens ögon, alltså det som 
är sant för en viss människa det behöver inte med nödvändighet vara sant 
för en annan och så är det väldigt ofta och då blir saker och ting med ens 
väldigt mycket mer komplicerade.254 

Det upplevs ibland som svårt att bedöma vad som är den mest rimliga eller 
trovärdiga versionen i ett visst sammanhang. Mycket är komplext. Repor-
tern har inte expertkunskap, utan är beroende av dem som förser henne med 
tolkningar. Experterna har sina käpphästar och intressen att tillgodose. Hur 
bedömer då reportern vad som är rimligt och sant? Det är inte reporterns 
sak att avgöra vad som är mest rimligt, menar Daniel. Reporterns uppgift är 
istället att redogöra för olika intressen och vara ärlig i sin rapportering. Men 
artikeln måste vinklas för att vara läsvärd. Om någon ljuger i tidningen så 
är inte det ett dilemma för reportern förrän lögnen avslöjas. Daniel exemp-
lifierar med diskussionerna 2002 om begränsningar för torskfiske i Öster-
sjön. 

Torskfisken kommer man aldrig i kontakt med mer än i fiskdisken. Men där 
får man se till att ha det där andra perspektivet, oavsett om du skriver på 
vinkeln att fiskarna säger att vi har bevis, det finns jättemycket torsk, dom 
är 35 centimeter. Man har gjort olika så’na mätningar. Man [reportern] har 
inte en aning. Men då måste man: andra forskare varnar. Däremot så blir det 
en obalans i varje så’n artikel. Du måste trots allt vinkla artiklarna.255 

Daniel är medveten om att han riskerar att styras av experter, men det be-
skriver han inte som ett dilemma för hans egen strävan efter ärlighet. Där-
emot kan det få problematiska följder om allmänheten börjar ifrågasätta 
journalisternas kollektiva ärlighet, när det efter publiceringar visar sig att 
journalisterna har låtit sig styras av intressegrupper. Det är ett dilemma för 
den kollektiva trovärdigheten. Daniel beskriver sådana situationer som ett 
dilemma för hans integritet snarare än för hans ärlighet: ”Man är maktlös 
just i så’na situationer, man vet att man är ett redskap/---/Man har inget 
eget att komma med. Och det är maktlöshet.”256 Men att reportrarna i varje 
stund strävar efter ärlighet och sanning är en falsk beskrivning. Alla blir 
någon gång trötta, eller får huvudvärk, eller hastar hem från jobbet till ett 
sjukt barn eller prioriterar en enklare vinkel framför den komplicerade. I 
vardagen begränsas ambitionerna av en mängd faktorer. Fakta och sam-
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manhang blir felaktiga. Men att slarva är inte detsamma som att ljuga, re-
sonerar David: 

så är man inte hundraprocentigt säker på en uppgift och sen är man för trött 
och klockan är för mycket eller man är för lat eller vad som helst för att 
dubbelkolla ordentligt. Men det är inte samma sak som att ljuga, att inte all-
tid vara hundraprocentigt säker på att man har rätt, det är faktiskt inte … det 
är en artskillnad tycker jag mot att hitta på/---/det här är inte något som hän-
der mig särskilt ofta, tvärtom. Men om jag nu ska va lite mer uppriktig 
/---/så kan jag väl sträcka mig så långt som att medge att det har hänt. Ja lik-
som man är för trött, klockan är för mycket, man vill hem. Ja du vet liksom 
det … och man tror att det är sant alltså, det är viktigt. Jag menar att i sam-
ma ögonblick som man börjar skriva nå’t som man i grund och botten tror 
inte stämmer då är man mycket närmare lögnen.257 

Ärlighet uppfattas inte som moraliskt komplicerat för någon av reportrarna. 
Ingen försvarar lögnen som arbetsverktyg. Men ett dilemma skulle kunna 
uppstå om reportern exempelvis medvetet låter sin egen övertygelse få ett 
sådant utrymme att vissa uppgifter inte kommer fram. Sådana artiklar be-
höver inte vara osanna, men kanske oärliga – särskilt om reportern gör an-
språk på opartiskhet. Några av reportrarna försvarar ett medvetet ställnings-
tagande som en form av en socialt ansvarstagande journalistik, såsom Jo-
hannes, Elisabet och David. Men att ta ställning för eller mot en politisk idé 
eller en person är inte detsamma som att förvrida en sannolik tolkning till 
oigenkännlighet. Att vara ärlig innebär för några reportrar att också redovi-
sa sina egna ståndpunkter och inte dölja en agenda som ändå finns. 

I valen av perspektiv och fakta sorteras mycket bort för att aldrig redovi-
sas. Argumenten för urvalet kommer sällan fram. Det viktigaste kanske 
aldrig hamnar i tidningen, menar Daniel. Reportrarna kan själva vara kritis-
ka till vad som prioriteras och på vilka grunder. Det händer att reporterns 
ideal krockar med tidningsledningens, vilket kan vara en effekt av att repor-
tern inte behöver ta hänsyn till kommersiella intressen i nyhetsvärderingar. 
En annan orsak kan vara att reportern får för lite tid avsatt för att sätta sig in 
i komplicerade sammanhang. En tredje möjlig orsak är att reportern förlorar 
nyanser när hon inte möter intervjupersonen ansikte mot ansikte. Sara be-
rättar om en prioritering hon irriterar sig över. Hennes artikel om ett kopp-
leriåtal fick inskränkt utrymme till förmån för en artikel om förra vice 
statsministern Margareta Winbergs åsikter om Evert Taubes sångtexter. 

Vad Margareta Winberg tycker om Evert Taubes texter tycker jag är ganska 
ointressant och jag tycker att det är ett pseudoämne på nåt sätt, att man blå-
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ser upp det och sen följer upp det med en debatt om en vissångare som har 
varit död sen länge/---/att man blåser upp det gör att man förlöjligar henne 
och förlöjligar hela … feminismen. Så tycker jag att det var. Jag tycker man 
skulle lagt ner resurserna istället på att utreda varför/---/kvinnan som blev 
kidnappad, hotad med hundar, inte blev våldtagen, utan att det kallas i tid-
ningen för att sälja sex och att dom männen som kidnappade henne och 
även hade sex med henne mot hennes vilja, varför dom åtalas för koppleri 
och inte för våldtäkt.258 

Sara har en feministisk övertygelse som hon gör synlig i valet av artiklar 
och i sin kritik av tidningens nyhetsvärdering. Hon upplever vissa nyhets-
värderingar som oärliga därför att de enligt henne lägger resurserna på fel 
frågor. Det finns en ambition hos Sara att förändra tidningens synsätt, men 
ibland får plikten gå före det långsiktiga feministiska förändringsarbetet: 
”Det är hela tiden en risk att man anpassar sig för mycket, fast samtidigt så 
är verkligheten också att även om uppdraget på min lilla redaktion till viss 
del är att pusha gränser för vad som är en nyhet så måste man ändå inse att 
vissa saker inte kommer bli en nyhet hur mycket man än pushar”.259 Elisa-
bet anser att tidningarna i allmänhet gör felaktiga prioriteringar i arbetsme-
toder och nyhetsvärderingar. Enligt henne är det fel saker som berättas och 
reportrarna befinner sig på fel platser. Hennes ambition är att arbeta med en 
socialt ansvarstagande journalistik som handlar mycket om utsatta männi-
skor, men den journalistiken kan inte utvecklas via telefon inne på redak-
tionerna. 

Vi är alldeles för dåliga på att gå ut i verkligheten. Vi har inte tid att röra oss 
ute/---/man får fylla tidningen med mer skit än vad som egentligen behövs. 
Det skulle kunna vara mycket mycket bättre om man bara hade tid. Därför 
att ett reportage blir till på ibland ett lite lättvindligt sätt, man lyfter telefo-
nen och ringer istället för att åka dit.260 

Den ideologi som Sara och Elisabet omfattar vill de göra synlig i journalis-
tiken. Ibland upplever de sig fångna i de förväntade journalistiska struktu-
rerna och begränsade i sin egen kraft och ork att förändra situationen. Då 
uppstår ett dilemma mellan utrymmet för deras egen ideologiska övertygel-
se och plikten gentemot arbetsgivaren. Att känna sig fången har David, Eva 
och Daniel också upplevt i samband med så kallad drevjournalistik. Då 
agerar de på ett sätt som de troligen inte hade gjort om inte kravet på snab-
ba nyheter hade varit så påtagligt. De vill inte missa något. Det blir ensidigt 
vinklat, man stannar inte upp och tänker, argumenterar Eva. 
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Jag kan reta mig på att då kommer bara en enda aspekt fram. Det kan jag 
känna att jag blir irriterad på själv fast jag gör likadant/---/man hamnar i det 
där för att man har sitt utrymme och allt det där. Men jag kan känna att jag 
blir irriterad på det speciellt när jag tittar på tv som privatperson på kvällen 
hemma, då kan jag känna att varför ställer du inte den frågan också och det 
har dom säkert gjort men den kommer inte fram. Och det kan jag tänka mig 
att gemene man känner också många gånger att det blir lite för likriktat.261 

David har upplevt det ungefär som Eva, när han har varit en av många re-
portrar som har ställt samma frågor till samma person om samma sak. Han 
talar om journalisters beteende som ”dramaturgi”: 

Jag har varit med i åtskilliga drev och … alltså det är ett bekymmer. Det 
finns en flockmentalitet och alla springer åt samma håll, dock är det väldigt 
väldigt svårt att bryta mot det för man är så inne i det och man vill inte mis-
sa nå’nting som någon har och det är ofta ganska stressigt och pressat och 
man vill va’ den som får fram dom mest spektakulära detaljerna … att i det 
läget stanna upp och liksom nähä nu ska jag skildra det här ur en helt annan 
synvinkel det är inte särskilt lätt/---/det är ett maskineri som är igång där 
inte bara jag är stressad och pressad, nyhetschefen är det, nattchefen är det, 
redigerarna är det och då är det allt som oftast lättast att … hålla sig till dom 
givna mallarna. När alla går åt ett håll, marscherar i takt, i så’na lägen är det 
väldigt svårt att försöka va’ originell/---/dreven brukar följa ungefär samma 
dramaturgi.262 

Eva och David beskriver drevjournalistik som ett determinerat skeende. De 
anser att det inte går att handla annorlunda, även om de skulle vilja. Struk-
turen och mallarna tar delvis över den enskilda individens moraliska valfri-
het. Termen drev ger associationer till instinkt och hets, som om de mora-
liska övervägandena tillfälligt sätts ur spel – eller åtminstone sätts på un-
dantag. Ingen reporter kan ensam utgöra ett drev, men en reporter kan sätta 
igång jakten. Det går ofta att förutsäga i vilken typ av frågor som startar ett 
drev. Vissa ingredienser är givna i dramaturgin, såsom makt och oegentlig-
heter. 

Daniel anser att termen drevjournalistik bör användas med försiktighet. 
Bara för att många journalister skriver om samma sak betyder inte det att 
ett drev är igång. Det bör finnas ett stort utrymme för journalisters 
granskande av makthavare, utan att folk ska kalla det drev. Daniel anser att 
”Egentligen går man över gränsen när man jagar nå’n för just jagandets 
skull263. En artikel som Daniel kallar drev som skrevs mest för jagandets 
skull byggde på ett tips om en makthavare i hög position som hade åkt till 
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Portugal med en älskarinna och låtit staten bekosta resan. Det handlade inte 
om mycket pengar men det var principen, menar Daniel. Från politiskt håll 
väcktes krav på avgång. Han ville inte kommentera. Daniel är efteråt kritisk 
till sitt eget agerande: 

Men han vägrade, han ville inte ställa upp för en intervju för nå’n och det 
var vi som hade avslöjat det så vi låg hårdast på/…/Han ställde inte upp så 
vi hade massiv punktmarkering av honom, alltså bokstavligen. Jag fick stå 
utanför hans himla kontor i sex timmar men … och sen så … eller satt i en 
bil rättare sagt. Vi satt i en bil, jag och en fotograf, utanför och sen sprang 
han ut och hoppade in i nå’n bil som kom och hämtade honom och sen kör-
de vi ikapp och så stoppade vi honom vid ett rödljus och tog en massa bilder 
rakt igenom rutan bara för att få bilderna. Det var inte så där jättesnyggt 
alltså/---/det blev ett stort uppslag. Det kom med i en bok om journalistik 
och journalistisk etik se’n också. Jag tror inte han anmälde oss men 
/---/människojakt finns som ett element i journalistik ibland som jag tycker 
är ganska obehagligt, liksom när det går över gränsen.264 

Även om Daniel försvarar ideal som integritet, opartiskhet och ärlighet så 
kan det hända att han utmanas att överskrida den moraliska gräns han själv 
eftersträvar. I sådana situationer kan han tänka: ”Man blir exalterad. Jag ska 
ha den jäveln. Han ska fan … säga nå’nting”.265 Johannes beskriver ungefär 
samma sak: ”Ibland kan jag själv tycka att det har varit obehagligt att det 
har löpt iväg och det har blivit ett väldigt personligt ställningstagande”.266 
Journalistrollen har förvandlats till ett instrument för en personlig vendetta, 
som varken Daniel eller Johannes förvarar men som de upplever sig ha 
svårt att motstå. Eva och David har inte erfarenhet av att dras med på ett 
personligt plan, på samma sätt som Daniel och Johannes. Även de anser att 
det är viktigt att journalister granskar makthavare som använder sin posi-
tion på ett tvivelaktigt sätt. Men på ett personligt plan har de ibland svårt att 
förstå omoralen i det som granskas, varför vissa händelser får så stort  
utrymme. 

Det finns en väldigt sträng offentlig moral beträffande vad politiker får göra 
och inte göra/---/min privata moral överensstämmer inte riktigt med den. 
Jag tror att jag har en mer förlåtande och accepterande attityd. Alltså min 
privata moral är mer tillåtande än tidningens moral och då kan jag ibland 
hamna i problemet att jag kan missa så’na grejer som är riktiga skitaffärer. 
Jag förstod exempelvis aldrig den där Tobleroneaffären som Mona Sahlin 
drogs in i … okej hon hade varit lite slarvig men jag menar här har vi en 
hårt arbetande yrkeskvinna som dessutom har barn hemma och liksom en 
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man som också jobbar och om några räkningar pröjsas lite för sent so what? 
Det är väldigt svårt för mig att göra ett bra jobb … i dom här dreven. För att 
det ska bli bra måste man jobba jävligt hårt och jävligt engagerat och det är 
väldigt svårt för mig att göra om jag tycker att storyn är kass. Då brukar jag 
försöka hitta olika sätt att lirka mig ur det.267 

David anser att hans privata moral är mer vidsynt än den han förväntas 
omfatta i sin yrkesroll. Hans empati i granskningen av Mona Sahlin fanns 
snarare hos mamman, hustrun och den enskilda medborgaren Mona än hos 
statsministerkandidaten Sahlin. Det kan bero på att reportern känner igen 
sig i de handlingar som betraktas som omoraliska hos en makthavare. Det 
kan vara svårt att döma om man själv skulle ha handlat på ett liknande sätt. 
Ett annat skäl kan vara att man anser att konsekvenserna av granskningen 
och drevet är orimliga i relation till anklagelsen. Även Evas privata moral 
ser annorlunda ut än den hon förväntas ha i sin yrkesroll. Hon har svårt att 
bli upprörd, till exempel över frågan om Jan O Karlsson skulle ha fått beta-
la sin kräftskiva med skattemedel eller inte. Men hon tror att folk i allmän-
het har en låg tolerans för att låta skattemedel gå till kräftskivor. Därför är 
det viktigt att skriva, menar hon. 

Jag är inte särskilt avundsjuk/---/jag har lite svårt att bli personligen upprörd 
över vissa så’na här saker. Jag kan tycka att det är moraliskt fel/---/men per-
sonligen blir jag inte så himla störd av det/---/den stora massan människor 
blev så förbannade över för det första att den här människan ska sitta med så 
himla mycket pengar och förstår inte att folk tycker att det är konstigt och 
för det andra när det kommer fram med kräftfesten att han hade, trots sin 
lön, låtit jobbet betala polarnas kräftskiva. Det är ju så’nt som den lilla 
människan blir väldigt irriterad på och då är det redaktionernas ansvar att 
ställa dom frågor som den lilla människan vill ha svar på och då kommer 
det automatiskt det här drevet men det kan lätt få konsekvenser, eller vad 
man ska säga, som i relation till proportionerna som det egentligen inte är 
värt.268 

Trots att alla reportrar är kritiska till drevjournalistik, så anser de den mer 
eller mindre oundviklig eftersom det är förpliktande att granska makten. 
Människor utan makt bör få veta hur makten förvaltas och hur skattemedel 
används, resonerar de. Reportrarna motiverar drevet med att allmänheten 
har en annan moral, en hårdare moral, och att tempot därför drivs upp. Det 
moraliska dilemmat kan i dessa situationer handla om att den ideologi  
reportrarna vill försvara, att ställa de röstsvagas frågor som Mikael uttryck-
te det, konkurrerar med reporterns egen personliga moraluppfattning som 
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kan vara förlåtande och tolerant, som David beskrev sitt förhållningssätt. 
När strukturer och fasta mallar dominerar de enskilda berättelserna, mins-
kar den enskilda reporterns moraliska handlingsutrymme och möjligheter 
att ta ansvar. Det är inte en fråga om konsekvensneutralitet eller socialt 
ansvarstagande, utan snarare om hur mycket utrymme reportern ger till 
egna vinklingar och slutsatser i relation till arbetsgivarens, kollegernas och 
allmänhetens förväntningar. 

Antingen medmänniska eller makthavare 
I analysen av intervjurelationen beskriver reportrarna hur de anser att ett 
föredömligt förhållningssätt gentemot intervjupersonerna bör vara. Det är 
att visa empati; att vara ärlig och inte luras; att respektera den intervjuades 
integritet men inte på bekostnad av den egna integriteten; att vara opartisk 
samt att vara rättvis. Att försvara dessa ideal innebär bland annat att repor-
tern begränsar sig själv. Det finns rågångar för vad hon kan skriva och  
berätta. Hänsynen till den enskilda individen får ibland gå före behovet av 
att publicera. Men graden av hänsyn beror på vad som ska berättas och vem 
som granskas. Det finns en tydlig skillnad mellan hur mycket hänsyn som 
visas en medieovan person och någon som förväntas vara eller är medie-
van, likaså mellan privatpersoner och makthavare. Angelägenheten att 
granska makthavare och att avslöja oegentligheter eller omoral hos makt-
havare är stor. Betänkligheterna mot att publicera uppgifter om privatper-
soner är också stora. Skillnaden är så markant att den kan beskrivas som två 
skilda tillämpningar av yrkesrollen. Hur andras makt granskas är en fråga 
för sig och hur den egna makten beskrivs är en annan. Huruvida journalis-
terna själva menar sig ha makt eller inte är varierande. I intervjuerna upple-
ver de sig både styrande och styrda, både inflytelserika och maktlösa. Ingen 
förnekar att journalister som kollektiv har makt, men som enskilda reportrar 
beskriver de sig inte som makthavare, såsom Sara: 

Jag har makt på det sättet att det jag gör faktiskt kan få konsekvenser och 
det jag väljer att skriva om. Det är klart att jag har. Men se’n har inte jag 
som enskild journalist så mycket makt. Jag kan inte allt om vad som ska in i 
tidningen eller vad som inte ska göras, utan det är ett samspel mellan många 
men jag är en kugge i det systemet som har makt.269 

Sara skiljer mellan makten över egna artiklar och maktlösheten inför det 
publicistiska systemet. Att vara en kugge är att beskriva sin roll som utbyt-
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bar och opersonlig. Men det är hennes signatur som står under artikeln, 
hennes ord och val som avväger fakta, vinkling och citat. Valet i det lilla 
får enligt Sara konsekvenser. Det anser även Markus och David. 

Lite makt har man när man kan nå ut lite mer än till det egna frukostbordet. 
Det har man faktiskt. Man kan verkligen ställa till det för folk. Eller eventu-
ellt göra något bra också/---/lite makt tycker jag ändå att jag har. Sedan 
känns det som att alla andra har makt över mig/---/I princip alla människor 
bestämmer mer än man själv. Så kan det kännas ibland.270 

Vissa ser sig som en slags journalistrobotar. Det är den ena ytterligheten. 
Andra ser sig som fullfjädrade makthavare. Jag lägger mig nånstans mitt-
emellan/---/man har, tycker jag som reporter på en tidning av den här stor-
leken, en viss makt men det är inom väldigt strikta ramar. Det finns männi-
skor med betydligt större makt än vad jag har, både på den här tidningen 
och i samhället i övrigt.271 

Både Markus och David skiljer mellan den makt de har i sin yrkesroll och 
den maktlöshet de kan uppleva som människor. Kuggen som metafor för 
journalistiken kan användas även för dem. Hos Sara, Markus och David 
ryms en defaitistisk inställning till vissa existentiella dimensioner i tillva-
ron. David upplever ingen maktlöshet i sin yrkesroll, såsom att han produ-
cerar artiklar som han inte vill skriva eller är i total avsaknad av inflytande. 
Däremot har han upplevt en existentiell maktlöshet, att vara maktlös som 
människa: ”när man ser människor i ett oerhört lidande, klart man känner 
sig maktlös/---/alla är vi väl i någon bemärkelse fullständigt maktlösa, är vi 
inte det?”.272 Även Daniel är tveksam till förekomsten av egen makt. Å ena 
sidan resonerar han: ”Jag är den som har access till om vi talar om så’n 
journalistik där det gäller att angripa makt eller prata med dom som har 
makt i samhället frånsett oss själva som har ganska stor makt då, men där är 
vi allmänhetens förlängda arm. Det är jag som kan gå till Göran Persson 
och ställa frågorna.”273 Å andra sidan förklarar Daniel: ”Vi är i händerna på 
andra hela tiden”.274 Hos Daniel finns, liksom hos de övriga, en spänning 
mellan den makt man menar sig ha i det dagliga arbetet och det beroende 
man befinner sig i gentemot kolleger, intervjupersoner eller tidningens 
struktur för att nämna några faktorer. Daniel skiljer mellan sin egen makt 
och en politikers makt genom att beskriva politikerns makt som effektue-
rande och sin egen som utövande. De konsekvenser hans artiklar kan få 
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menar han är mer eller mindre slumpmässiga, till skillnad från politikerns 
medvetna beslutsfattande makt. ”Jag har makt på det sättet att jag kan få 
folk att prata om nå’nting och det kan i sin tur leda till att det händer 
nå’nting/---/Fast jag är inte folkvald. Jag är bara anställd.”275 

Mikael, Daniel och Johannes talar om sin makt på ett offensivt, mer än 
ett defaitistiskt sätt. De uppfattar sig som medskapare till förståelsen av 
händelser. Att påverka allmänhetens bild av verkligheten är makt för Mika-
el: 

Det är vårt uppdrag att gå lite djupare och det är också vår makt kan man 
säga/---/i och med att vi ställer frågorna så påverkar vi också/---/i och med 
att all makt på ett eller annat sätt är uppbyggd av massornas tyckande så 
finns det liksom ingen makt som inte kan stödja sig på vad massorna tyck-
er.276 

En skillnad mellan denna beskrivning av makten och de mer defaistiska 
beskrivningarna är att Mikaels ”vi” inte identifieras som en kugge i ett sy-
stem, utan som en medveten faktor i ett maktsystem där reportrar har en 
central funktion. Mikaels ”vi” beskrivs som en tillgång mer än som ett hin-
der. Även Johannes är medveten om vilket inflytande han kan ha. Han be-
rättar om en konflikt med ett försäkringsbolag, när han stred för en sjuk 
flicka som hade åtalats för att ha tänt eld på en skola: 

så åkte hon fast och hade ett skadeståndskrav på säg 30 miljoner kronor  
eller 50 eller vad det var till skolan som hon skulle pröjsa och då sa jag till 
mig själv, det är inte straff utan vård hon ska ha. Hon skulle aldrig bli fri 
från den här skulden. Och då ringer jag till Trygg Hansa och frågar: vad fan 
håller ni på med? Hon kommer aldrig att bli fri, hon gjorde det här när hon 
var förvirrad. Hon kommer aldrig att kunna få ett normalt liv. Ja men vi har 
våra regler bla bla, men dom där skulderna eller kraven hade dom sålt till 
Zürich. Då ringde jag Zürich och sa att ni driver ett krav mot en ung kvinna 
som är förvirrad och sjuk. Hon kommer aldrig att kunna skaffa sig ett nor-
malt liv på grund av det här. Ja ett ögonblick så ringer vi upp igen. Så ring-
de de efter en kvart och ja okej vi lägger ner det. Det är avskrivet. Det tyck-
te jag var otroligt. Då ringde jag till tjejens advokat och säger det att det är 
lugnt. Du kan meddela henne detta. Och det är en otrolig/---/makt media 
kan ha och vilka tillfälligheter, om jag hade haft något annat för mig den 
dagen eller bara vänt och åkt hem igen då hade hon fortfarande dragits med 
skulden/---/det är en del av min pågående undersökning av verkligheten. 
Det tyckte jag var en bra formulering när jag kallade dom för Gestapo Han-
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sa, det kallade jag dom. Det var ganska roligt. Jag tyckte dom var svin, ett 
totalt omänskligt företag.277 

Även andra reportrar som har drivit en vinkel har erfarenheter av positiva 
konsekvenser för enskilda personer. Men Johannes framstår som, mer än 
andra, medveten om sig själv som makthavare. Johannes, Daniel och  
Mikael beskriver sin makt som medveten och direkt. De som upplever en 
känsla av maktlöshet relaterar den till situationer de inte har kunnat påver-
ka, som att Människan finns vid sidan av Yrkesrollen i en existentiell makt-
löshet. 

Ur det journalistiska perspektivet är det skillnad mellan människor. En 
grov indelning kan göras mellan medmänniskor och makthavare. Medmän-
niskor kallas ofta ”den lilla människan” eller ”den svaga”; hon som är ut-
satt, orättvist behandlad eller som är representant för ”vanliga människor”: 
mannen på gatan, kvinnan i huset bredvid, föräldern till barnet på daghem-
met. Reportrarna identifierar sig alltid med medmänniskan och aldrig med 
makthavaren. Det är en given vinkel i varje journalistisk berättelse. Men 
språket röjer att reportrarna upprättar en distans till medmänniskan, när hon 
kallas ”den lilla”, ”den vanliga” eller ”den svaga”. De har en viktig funk-
tion att fylla eftersom journalister, med Mikaels ord, ska ”stå på den svages, 
den röstsvages sida. Det ligger i själva mandatet att granska makten 
/---/därför är det lättare att ge kängor till maktkoncentrationer.”278 Det är 
medmänniskan som ger Mikael befogenhet att granska makten. Det är på 
hennes vägnar han gör det. Daniel använder en liknande metafor: att vara 
”allmänhetens förlängda arm” och ställa frågor till makthavare som privat-
personer inte ges möjlighet att ställa. 

Samtliga reportrar vill visa större hänsyn och empati i förhållande till 
medmänniskan än till makthavaren. Maria, Hanna och viss mån Markus vill 
också beskydda medmänniskorna, eftersom de inte alltid tycks veta sitt eget 
bästa. Beskyddet kan handla om att avstå från att tillkännage citat och 
namn. Johannes, Mikael, Eva, Sara och Daniel vill hellre informera om 
förutsebara konsekvenser av en publicering, än att avstå från att publicera. 
Enligt Eva vet de inte vad ”dom har för rättigheter/---/därför tycker jag man 
måste ta större hänsyn till en människa som aldrig har varit med om det här 
förut än en som har en professionell yrkesroll där han eller hon är van vid 
oss och hur vi arbetar.”279 David använder ord som respekt, försiktighet och 
snällhet när han beskriver hur han vill bemöta medmänniskan. Framför allt 
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när det handlar om personer som befinner sig i utsatta situationer eller har 
drabbats av något traumatiskt. 

Man möter människor som har hamnat i fruktansvärt hemska situationer och 
det ska man ha den största respekt för. Man måste närma sig dessa männi-
skor med ett betydande mått av försiktighet/---/försöka ställa sig frågan … 
vad skulle man själv acceptera i motsvarande situation, alltså att inte be-
handla människor på något annat sätt än man själv skulle stå ut med att bli 
behandlad/---/De flesta människor är över huvud taget inte medievana. Det 
är inte särskilt många som är statsministrar eller företagsledare eller idrotts-
stjärnor. Det är en försvinnande liten del av befolkningen och det är väldigt 
viktigt att aldrig någonsin glömma det/---/Jag går mycket försiktigare fram 
med Agda. Jag är snällare mot henne än jag är mot Göran Persson. Då är jag 
i och för sig inte på något vis taskig mot statsministern, men medieovana 
människor bör behandlas med betydligt större försiktighet än medievana.280 

Johannes, Elisabet och David drivs av ett starkt engagemang för medmän-
niskan. De bråkar med myndigheter å enskildas vägnar för att ge dessa 
större makt när de utsätts för orättvisor. För Elisabet är rättvisa ett ledord. 
Med pennans makt har hon skaffat rum åt hemlösa, gett en omyndigförkla-
rad alkoholist tillgång till sina egna pengar och engagerat sig i invandrar-
familjers erfarenheter av det svenska samhället. Johannes har aktivt bidragit 
till att lyfta en livslång ekonomisk skuld från en ung kvinnas axlar och Da-
vid engagerade sig djupt i en ögonsjuk flicka som var utvisningshotad. Men 
även i reportrarnas rättvisekamp råder det konkurrens. Många vill hamna i 
uppmärksamhetens ljus: flyktingar som söker asyl; arbetslösa som inte får 
jobb på grund av sitt efternamn; barn som misshandlas; kvinnor som inte 
får lika lön för lika arbete eller felbehandlade patienter. David resonerar: 

Det där är faktiskt något av ett lotteri. Det ringer hur många advokater som 
helst hit och till alla andra redaktioner och vill att media ska briefa just  
deras fall och alla är exakt lika ömmande och det är bara en försvinnande li-
ten bråkdel som uppmärksammas och det kan bero på olika saker, dels … 
barn är alltid gångbara. Det kan också vara så att det dyker upp fall där man 
väldigt klart kan konstatera att myndigheter har gjort fel.281 

Den stereotypa indelningen av människor kan vara både bra och dålig. För 
dem som uppmärksammas kan konsekvenserna bli positiva, men de allra 
flesta förblir anonyma. Journalister har makt att påverka livsavgörande 
skeenden. Stereotypa profiler beskrivs som verktyg för den makten. Men 
Elisabet är kritisk till journalistiska stereotyper, såsom invandrare, tonår-
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ingar, arbetslösa eller pensionärer, vilka förutsätts motivera berättelsens 
intresse. Individer används i nyhetsflödet som representanter för större 
grupper. En gång skrev Elisabet en artikel om en bråkig invandrarkille. 
Efteråt anser hon att den blev kategorisk och meningslös eftersom den var 
stereotyp: 

Det var en kille som spred skräck i ett bostadsområde, en invandrarkille 
/---/Då har vi honom på ettan på tidningen och han sitter ihop med en präst. 
Han hade blivit avstängd från skolan för att han hade sprungit omkring och 
bråkat med barn som vart livrädda för honom/---/”Det är jag som är  
Muhammed och det är jag som sprider skräck här i området” är ingressen 
och jag vete fan vad texten handlade om/---/Fullständigt meningslöst 
/---/Men han tyckte säkert den var skitmacho, att han fick berätta … han 
fick ge sin version, men den saknar sammanhang. Den saknar intentioner. 
Den saknar allt.282 

Artikeln om Muhammed handlade inte om medmänniskan utan om den 
stereotypa rollen som bråkig tonårig invandrarkille. Elisabets självkritik går 
ut på att han i artikeln saknade det personliga och medmänskliga. Hon an-
ser att det är både oprofessionellt och meningslöst att skriva så. En efter-
strävansvärd hållning hos alla reportrar verkar vara att skapa en identifie-
rande samhörighet mellan medmänniskan och sig själv. Hos vissa är det 
draget starkare än hos andra. En konsekvens av empatin med den enskilda 
kan bli att reportern blir mindre kritisk till uppgifterna hon får. I förhållande 
till medmänniskan vill journalisterna värna om försiktighet, respekt, hänsyn 
och snällhet. Det är långt från de ideal som framhålls då det är fråga om en 
makthavare. En medmänniska vill Johannes inte göra ledsen. En makt-
havare kan han vara försonande mot. 

Det är en anständighetsgrej. En människa som inte har nå’n position i sam-
hället är det klart att jag tror och hoppas att jag inte gör ledsen/---/jag vill 
inte vara hjärtlös när jag skriver faktiskt/---/även dom som har skandalise-
rats får gärna skratta åt det som står/---/jag försöker faktiskt vara lite förso-
nande även när jag skandaliserar folk så att säga, om jag nu gör det.283 

Det som skiljer en medmänniska från en makthavare är just deras olika 
nivåer av makt och ansvar. Den är beroende av vad frågan handlar om. Alla 
människor, i stort sett, har makt inom vissa områden och över vissa per-
soner. Om makten är relevant i ett journalistiskt perspektiv beror på vilken 
betydelse den har i relation till samhället som helhet eller till grupper av 
människor i ett samhälle. När journalister granskar makthavare så är det 
                             
282 Intervju 5, s 6 
283 Intervju 6, s 8 



 142 

relevant endast i den mån personerna har ett inflytande över det offentliga 
livet, näringslivet eller över stora intressegrupper. En makthavare behöver 
inte vara en person som ofta figurerar i press, radio eller tv. Även makt-
havaren kan vara medieovan, men genom sin yrkesställning kan hon hamna 
under luppen. En makthavare som granskas är ofta huvudperson utan att få 
ett empatiskt och inkännande perspektiv, såsom en medmänniska. En 
makthavare tillhör alltid ”de andra” och beskrivs som mindre mänskliga. 
Makthavaren är innehavare av en roll, vilket motiverar journalisten att ock-
så inträda i en roll. Att informera om eller beskydda en makthavare från 
konsekvenserna av en publicering är inte aktuellt. Makthavaren och repor-
tern representerar skilda världar där var och en har sin uppgift. Makt-
havaren får själv stå för konsekvenserna av sina uttalanden. Hanna och Eva 
kan tycka att en makthavare ”är klantig” eller ”korkad”, men de skulle inte 
göra något för att framställa henne i bättre dager: 

Om jag pratar med tjänstemän eller politiker så kan jag känna att det här har 
han faktiskt sagt/---/men det kommer han nog att ångra imorgon/---/det 
finns till exempel en kvinnlig politiker som säger så dumma saker hela tiden 
.. som jag känner att, gud vad hon kommer att framstå som korkad i och 
med att hon säger så där/---/hon är politiker och förtroendevald. Om hon är 
dum i huvudet så är det hennes problem/---/det är inte mitt ansvar att skydda 
henne.284 

Det verkar finnas en rollfördelning mellan makthavaren och journalisten 
som innebär att journalisten har vissa rättigheter eller plikter i sin yrkesroll, 
såsom att beskriva och granska sammanhang och händelser. Gränsen för 
makthavarens offentliga roll och privata sfär framstår inte som tydlig hos 
reportrarna. Markus anser att en makthavare alltid är en makthavare. Det är 
en självklarhet att de ska finnas till hands för media anser Markus. När 
Gudrun Schyman var partiledare för Vänsterpartiet ringde han vid ett till-
fälle hem till henne för att ställa några frågor: 

Jag intervjuade Gudrun Schyman. Hon var så jävla obehaglig så att jag 
tänkte att jag ska aldrig mer ringa till henne. Hon är den otrevligaste männi-
ska jag snackat med /---/jag ringde bara för att fråga om hennes sprit eller 
något sådant. Nej jag minns inte. Men det var det otrevligaste telefonsamta-
let över huvud taget även om det var så kort, men det … jag tyckte hon ver-
kade trevlig innan, så visar det sig att hon är så otrevlig mot en journalist 
/---/hon ville inte prata alls/---/Hon åt middag.285 
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Gränsen mellan privat och offentligt tenderar ibland att suddas ut för repor-
tern. Makthavarna beskrivs som skyldiga att svara på frågor eftersom de är 
folkvalda eller har stort inflytande på annat sätt. Då är det inte enbart miss-
tankar om brottslighet eller slarv som ska granskas, utan också sådant som 
kan uppfattas som omoraliskt. Här skiljer reportrarna mellan sin egen moral 
och de moraliska förväntningar som de tolkar att allmänheten har på makt-
havare. Eva berättade i förra avsnittet om rapporteringen kring förre  
invandrarministern Jan O Karlsson som bjöd arbetskolleger och vänner på 
middag i hemmet för skattemedel. Eva skiljer mellan allmänhetens moral 
och sin egen. Personligen anser hon att rapporteringen blev opropor-
tionerligt stor i förhållande till vad han hade gjort.286 Det hör till gransk-
ningsuppdraget, påpekar Eva, att beskriva inte bara oegentligheter, utan 
också det som uppfattas som omoraliska beteenden hos en makthavare. Det 
finns en stark offentlig moral för vad som är acceptabelt för en makthavare 
att göra, menar David. Även han är ambivalent till det förhållandet. Å ena 
sidan är det nödvändigt att granska makten. Å andra sidan tycker han sällan 
själv att makthavares handlingar verkligen är omoraliska – i jämförelse 
med hans egen moraliska agenda. Därför har han ibland svårt att motiveras 
när dreven går: 

det finns en väldigt sträng offentlig moral beträffande vad politiker får göra 
och inte göra och min privata moral överensstämmer inte riktigt med den. 
Jag tror jag har en mer förlåtande och accepterande attityd. Alltså min  
privata moral är mer tillåtande än tidningens moral.287 

Efter ett drev kan reportrarna tycka att granskningen gick för långt. Att den 
passerade en gräns. Det verkar som om dreven kan leda till att makthavaren 
plötsligt framstår som medmänniska i reporterns ögon. Daniel upplevde det 
när han ”punktmarkerade” en hög tjänsteman. Efteråt kallade han sitt eget 
agerande för människojakt.288 

Artikelns vinkel har avgörande betydelse för om en person bemöts som 
medmänniska eller makthavare. En minister eller en direktör kan vara en 
betydelsefull makthavare, men också bemötas som medmänniska. En  
socialchef kan i mediesammanhang vara helt betydelselös ena dagen, men 
granskas hårt nästa dag. När reportern granskar är hon en del av den repre-
sentativa makten. Hon ställer frågorna utifrån motivet att hon gör det å 
allmänhetens vägnar. Kanske är det därför som det finns skillnader mellan 
yrkesrollens moral och den personliga moralen. Utifrån intervjuerna växer 
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bilden fram av en kollektiv ideologi gentemot makthavare. En makthavare 
som granskas bör inte omfattas av medlidande, empati eller förståelse. Men 
moraluppfattningen hos den enskilda reportern kan stå i kontrast till den 
kollektiva ideologin, såsom hos David. Detta dilemma verkar inte påverka 
handlingarna när drevet pågår. Då stiger reportern åt sidan och bejakar att 
granskningen av makthavaren har givna mönster. Vissa personer är makt-
havare i sin ämbets- eller yrkesroll, andra blir makthavare därför att deras 
handlingar påverkar omgivningen. Med en sådan definitionen kan alla be-
traktas som makthavare. Mikael definierar makthavare på följande sätt: 

Människor vars göranden och låtanden påverkar mer än dom själva på ett 
eller annat sätt, får stå ut med att bli mer offentligt övervakade och kanske 
bli mer offentliga. Så om kommunalrådet här kör rattfull så skulle vi säkert 
skriva hans namn. Däremot skulle vi inte skriva ett namn på en lärare 
/---/politiker får stå ut med mer granskning/---/vår uppgift är att visa att man 
inte kan lita på den [politikern].289 

Daniel resonerar på ett liknande sätt när han argumenterar för sin syn på 
makthavare och sitt eget granskningsuppdrag.  

Jag har svårt att tycka synd om folk som är … antingen har man arbetat sig 
upp/---/inom näringsliv eller nå’nting och där den se’n tvingats gå för 
nå’nting. Det är aldrig synd om en sån människa/---/inte i deras yrkesroll i 
alla fall/---/Nej man ska aldrig tycka synd om ministrar/---/Du skriver om 
dom i en funktion, inte som Ulrika Messing eller Göran Persson/---/dom har 
mycket makt. Det ska inte underskattas.290 

En generell uppfattning är att makthavare inte ska omfattas av medlidande, 
empati eller förståelse. Hon granskas i sin roll och inte som person, argu-
menterar Mikael och Daniel. Men att ha makt betyder inte enbart möjlighe-
ter att effektuera makt, såsom den politiska makten. En makthavare kan 
också ha inflytande över människors idéer och beundras för sin kunskap, 
kreativitet eller prestation. Sådan makt erövras genom media. En person 
kan bli en medial gunstling och placeras högt på en piedestal. Idrotts- och 
kulturstjärnor kan göras till journalisternas stjärnobjekt och så länge män-
niskor inte tröttnar eller stjärnan sviker de förväntningar som ställs, kan hon 
sitta kvar på sin piedestal. Stjärnan är en mediehybrid mellan makthavare 
och medmänniska. Hon har stort inflytande som folks förebild och men det 
är hennes personlighet och prestationer som är ”varan”. När sprinter-
löperskan Ludmila Enqvist erkände att hon hade varit dopad föll hon hand-
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löst ned från piedestalen – idrottsframgångar och cancersjukdom till trots. 
Daniel anser att drevet mot Enqvist gick för långt. Däremot försvarar han 
granskningen av Mona Sahlin, som då var statsministerkandidat: 

Mona Sahlins fall tycker jag inte var nå’n drevjournalistik. Hon hade gjort 
en väldigt massa konstiga grejer som man inte får göra om man är minister 
/---/Mona Sahlin är folkvald. Hon har väldigt stor makt i sitt jobb/---/Jag 
tycker det är relevant att hon har makt över människors liv/---/Sen får man 
inte jaga Mona Sahlin hur man vill ändå men det är aldrig synd om Mona 
Sahlin/---/Ludmila Enqvist/---/erkände spontant/---/sportjournalister kände 
sig lurade och dom gick på att ”åh Ludmila jag trodde att du var världens 
coolaste, men du var världens dummaste”. Många så’na artiklar med folk 
som hängde utanför villan på Lidingö och väntade i dagar på att hon skulle 
komma hem/---/Där tycker jag att man gick verkligen över gränsen.291 

Den avgörande skillnaden mellan Sahlin och Enqvist är enligt Daniel att 
Sahlin är folkvald, därför kan en hård granskning vara befogad. Enqvist var 
också folkvald på det sättet att hon var utkorad som ett fenomen i sig själv, 
som stjärna och medmänniska. Men när Enqvist medvetet handlade omora-
liskt agerade journalisterna oförsonligt. 

En person med hög samhällsposition betraktas inte alltid som makt-
havare. Det beror på vilka frågor som ställs och vad reportern ska under-
söka. Likaså kan en medmänniska plötsligt bli makthavare därför att hon 
befinner sig i ett sammanhang som kan få konsekvenser för många männi-
skor. Ett exempel är när förre näringslivsministern Björn Rosengren avgick 
hösten 2002. Det officiella skälet var att han hade träffat en kvinna. Där-
med bedömde Daniel att kvinnan blev en form av makthavare eftersom hon 
bidrog till att påverka den politiska makten. Han sökte upp henne för en 
intervju: 

Då var jag den förste som sa vi måste åka hem till kvinnan. Vem är hon? 
Det är hon som alla kommer att snacka om imorgon. Så jag gjorde det själv 
eftersom ingen verkade pigg på det. Det skäms inte jag för att ringa på hos 
henne/---/och sätta foten i dörren och säga kan inte du ställa upp nu för alla 
kommer prata om dig imorgon. Du är orsaken till att näringsministern  
slutar. Säger han åtminstone.292 

I gränsdragningen mellan dem som bedöms som makthavare respektive 
medmänniskor tycks det vara relevant att makthavaren har en effektuerande 
makt med inflytande över andra. Ju större makt desto hårdare har journa-
listen rätt att gå fram – i proportion till vilka konsekvenser handlingar får. 
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Anledningen till granskningen är att makthavaren bedöms ha handlat omo-
raliskt eller oegentligt. Vad som är omoraliskt motiveras dels utifrån vad 
som är tillåtet eller inte, dels utifrån allmänhetens moral så som journalis-
terna avläser den. För David finns det en skiljelinje mellan makthavare och 
medmänniska: 

Om Kjell-Olof Feldt har prostatacancer det är ju en helt annan sak än om 
han fortfarande var finansminister och hade … haft kräftskiva som han lät 
skattebetalarna betala. Då behöver man inte ta nå’n större hänsyn alls. Då 
ska han svara på frågan. Då ska han stå till svars inför läsarna/---/om man 
håller på att trixa med sina räkningar så kan man på goda grunder ifrågasät-
ta hans moral och omdöme och det har betydelse för hans yrkesroll. Man 
kan inte gärna anklaga honom för att ha prostatacancer. Det är liksom … det 
finns inget tvivelaktigt uppsåt i att bli sjuk. Det är ju där skiljelinjen går.293 

Det är tydligt var skiljelinjen mellan en makthavare och en medmänniska 
går, men det finns ingen tydlig gräns för vem som är makthavare eller 
medmänniska. Det beror på vad journalisterna undersöker och vilket syfte 
de har. 

Idealen bakom en god moral 
Frågan om god moral anser några reportrar vara för abstrakt. Däremot har 
alla en uppfattning om hur de bör handla i konkreta situationer. När de 
resonerar om goda respektive dåliga moraliska handlingar så talar de om att 
ta ansvar; att skapa förtroende; att vara ärlig; att ha en övertygelse; att visa 
empati och inlevelse; att vara trovärdig, oberoende, opartisk och återhåll-
sam; att visa hänsyn; att vara skicklig, hederlig, envis, anständig, under-
hållande och respektfull. Vissa av idealen kan i den praktiska situationen 
vara motstridiga. Till exempel påpekar några vikten av att hitta en balans 
mellan hänsyn och opartiskhet. Vad som bedöms som god moral varierar 
beroende på förutsättningarna. Vissa moraliska val tycks vara givna i yrkes-
rollen och andra relateras till det egna samvetet. I detta avsnitt redogör jag 
för de begrepp som reportrarna använder i beskrivningar av en god moral. 
Tolkningarna av idealen visar sig vara relativt samstämda, men i relation 
till praktiken finns det ett spektrum av förståelser. I konklusionen åter-
kommer jag till spektrumet.294 
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(1) Ansvar är ett begrepp som alla reportrar återkommer till i diskussio-
nerna om sin yrkesutövning. Det handlar då dels om att ansvara för någon 
annan och kanske göra val å någon persons vägnar, dels om att ta ansvar i 
sin yrkesroll, att såsom Daniel beskriver det ”berätta nå’t som annars inte 
hade blivit berättat”. Att ta ansvar kan innebära både att utföra och att inte 
utföra en viss handling. Men förståelsen av vad en ansvarig handling är kan 
vara motstridig. Till exempel avstår Hanna helst från att skriva artiklar om 
människor som nyligen har drabbats av dödsbud eller våldsbrott. Hon tyck-
er att hon vet ”för lite om människor i chock” och vill inte riskera att ”göra 
några övertramp”. Men hennes känsla av ansvar eller plikt i relation till 
kollegerna, leder ändå till att hon gör intervjun eftersom hon inte är beredd 
att försvara sin inre känsla av obehag. Hannas personliga känsla och moral 
får ibland ge vika på grund av kollegernas förväntningar.  

Markus anser att det är eftersträvansvärt att ta ansvar för människor som 
har drabbats av dödsfall eller olyckor inom familjen, inte genom att avstå 
från att publicera utan genom att avvakta ett par dagar. Artiklar som skrivs 
under stress riskerar att innehålla faktafel, resonerar han. Den slutsatsen 
grundar han på egen erfarenhet efter en artikel om ett dödsfall som skrevs 
för snabbt. Men det var de anhörigas reaktion som påverkade hans uppfatt-
ning mest och kanske till och med var grunden till insikten. Konsekven-
serna av artikeln fick Markus att vilja arbeta på ett alternativt sätt, där an-
svar och hänsyn föregår publicering – åtminstone för journalistik om 
olyckor och dödsfall. 

Hanna vill i vissa fall ta ansvar för enskilda personer vars uttalanden kan 
leda till kritik av personen ifråga. I likhet med de andra reportrarna skiljer 
dock Hanna mellan ansvar för privatpersoner eller anställda i underordnad 
ställning och ansvar för makthavare. Vid ett tillfälle skrev Hanna om en 
ung tjej som hade berättat om sin syn på sexualitet. Efter publiceringen fick 
flickan bannor av sina föräldrar. Då ångrade Hanna att hon hade citerat 
flickans åsikter: ”Där tänker jag nog efter en gång till för att skydda folk 
från det de säger själva/---/det hade väckt så mycket negativa reaktioner 
och hon var så ledsen”. De konsekvenser en makthavare kan drabbas av till 
följd av en publicering tar hon däremot inget ansvar för, givetvis under 
förutsättning att uttalandet är korrekt återgivet. Skillnaden är att makthava-
ren eller politikern inte företräder sig själv utan representerar en roll, därför 
är det ”inte mitt ansvar att skydda henne [makthavaren] utan jag ställer 
frågor som hon svarar på/---/politikern hon är ju vald”. Hannas ansvars-
känsla för privatpersoner omfattar även oförutsägbara konsekvenser. Då 
räcker det inte med att ett uttalande är korrekt återgivet, utan Hanna vill 
också ”skydda folk” från de eventuella konsekvenser hon kan ana. Ansvaret 
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går också åt det andra hållet. Hon tar med sig ansvaret in i sin personliga 
sfär och kan må dåligt av att någon drabbas på grund av det hon har skrivit. 

(2) Förtroende innebär minst tre olika saker. Det kan röra sig om förtro-
ende mellan reportern och den som intervjuas, mellan reportern och kolle-
gerna eller mellan journalisterna och allmänheten. Dessa kategorier relate-
ras till varandra sinsemellan. Av dessa tre förtroenderelationer är det mötet 
mellan reportern och den som intervjuas som är mest konkret. De möts som 
individer på ett personligt eller professionellt plan. De är beroende av var-
andra. Reportern är beroende av att få trovärdiga och relevanta uppgifter, 
inte lögner eller dolda motiv. Ett förbrukat förtroende kan få stora konse-
kvenser för nästa intervju. För Sara innebär förtroendet ett stort ansvar: ”En 
person kanske lägger väldigt mycket utav sitt liv i ens händer/---/genom att 
jag har träffat den personen och genom att jag har gett den uppmärksamhet 
och gett den hopp”. 

Ett förbrukat förtroende kan rasera framtida intervjuer både för reportern 
som är inblandad och för hennes kolleger. Ett exempel gav Markus med 
berättelsen om polischefen och snöröjningen. Rubriken och löpet vinklades 
just på ett sådant sätt som Markus intygat för polischefen att det inte skulle 
vinklas. Redigerarnas arbete fick återverkningar på Markus relation till 
polischefen, vilket påverkade Markus i hans framtida möten med samme 
man. Men en journalist kanske inte ska ge förhandslöften, eftersom det 
under hand kan komma fram okänd information som stjälper den ursprung-
liga hypotesen. Relationen mellan reportern och den intervjuade beskriver 
flera journalister som ett ömsesidigt utbyte. För Markus, som arbetar i en 
mindre stad, är detta kanske ett större problem än för en reporter i en stor-
stad. Markus upplever det som ett underläge: ”Det är ett enormt problem på 
ett litet ställe att man måste vara så vänlig mot dom som man ska skriva 
om.” 

Ett förtroende skapas av olika skäl. Enligt Elisabet har det sin grund i 
hennes eget bemötande: ”hur man går ut och möter folk helt enkelt”. Mötet 
kan innehålla aspekter som man själv kanske inte kan kontrollera eller ens 
är medveten om. Ett hinder för mötet kan vara förutfattade meningar från 
både reporterns och intervjupersonens sida. Elisabet tror att detta är ett 
problem när hon vill etablera ett förtroende. Det har, menar hon, mer med 
hennes sociala grupptillhörighet att göra än med henne som privatperson: 
”väldigt många journalister/---/tillhör övre medelklass/---/jag rör mig inte 
ens i den här sta’n bland folket”. Varje enskild journalist bär med sig en 
föreställning om hur journalister i allmänhet uppfattas. Den uppfattningen 
kan ha grundats genom erfarenhet eller genom journalistikens sätt att fram-
ställa grupper och intressen. Arbetsmetoder kan uppskattas eller kritiseras 
av den enskilda reportern, men hon är beroende av dem i yrkesutövningen. 
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Kanske är både de gemensamma arbetsmetoderna och allmänhetens före-
ställningar om journalister som en mer eller mindre homogen yrkesgrupp 
skäl till att förtroendet mellan kolleger uppfattas som viktigt: ”På en tidning 
gäller det att man litar på alla dom man samarbetar med. Lika väl som redi-
gerarna ska lita på att min text inte innehåller faktafel”, poängterar Maria. 

(3) Opartiskhet visar sig i intervjuerna både associeras med arbetsmeto-
der och med karaktärsegenskaper. Det kan betyda att ge utrymme för olika 
röster och perspektiv, att gentemot kolleger hitta en egen vinkel eller att 
sträva efter att egna värderingarna inte syns i texten. För Maria innebär det 
att ”ingenting är svart eller vitt, man måste alltid höra olika parter”.295 Opar-
tiskhet betyder inte att förhålla sig neutral, att undvika att ta ställning, utan 
snarare att vara individuell och att ge vägledning utan att befinna sig i bero-
endeställning. Att vara individuell kan innebära att hitta en egen vinkel. För 
Mikael betyder det bland annat att: ”Jag vill inte intervjua den som alla 
andra tidningar kommer att intervjua utan jag vill hitta något eget”. Och för 
Maria att: ”jag lyssnar på den ena och den andre och inte lägger in egna 
värderingar i texten när jag skriver. Att jag försöker vara så opartisk som 
möjligt”. Opartisk betyder också att ge utrymme för mångfalden. Hanna 
anser att ”inte höra båda parter är dålig journalistik”. Daniel poängterar att 
en viss vägledning från journalistens sida är nödvändig för att texten ska bli 
begriplig. Det behöver inte innebära att reportern tar ställning, men att hon 
väljer en vinkel som gör att berättelsen blir mer tydlig. Den journalistik är 
dålig, tycker Daniel, som ”inte ger nå’n slags vägledning vad det betyder 
för läsaren eller för den enskilde medborgaren”. Att ge utrymme för mång-
fald och samtidigt hitta en egen vinkel kan innebära att reportern är opar-
tisk, men reportrarna hänvisar också till den egna karaktärens betydelse för 
ett opartiskt agerande. 

(4) Oberoende är ett förhållningssätt såväl gentemot kolleger som gent-
emot den som granskas och gentemot arbetsgivaren. Mikael menar att det 
finns en fara med att massmedierna idag är alltför beroende, genom en be-
fintlig förutsägbar struktur som hotar att minska oberoendet. ”Vi formulerar 
oss nästan på samma sätt och vi vinklar nästan på samma sätt och på det 
sättet är det lätt att utnyttja massmedia.” En liknande beskrivning har Sara: 
”Det är en risk hela tiden att man anpassar sig för mycket.” Att vara obero-
ende kan upplevas som en möjlighet att avgöra vad som ska publiceras i en 
text eller inte. Enligt Mikael betyder det att: ”Jag kan väl tänka på konse-
kvenserna men jag tror inte att jag avhåller mig från att skriva.” Möjlighe-
ten att avstå från en arbetsuppgift uppfattas också som ett oberoende. I  
avsnittet om uppdraget beskriver Sara att hon upplever sig som oberoende 
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trots att hon aldrig har tackat nej till ett reporteruppdrag. Om det har känts 
fel eller om hon inte har velat, har hon ”gjort jobbet på något annat sätt”. 
Men det är en sak att uppleva sig som oberoende och en annan att verkligen 
vara det. Att lära sig strukturerna och hantverket i en yrkesroll tycks vara 
ett sätt att bli medveten om det beroende man befinner sig i och därmed, 
genom denna kunskap, bli mer oberoende. För Johannes har erfarenheten 
gett honom större oberoende: ”Jag tror aldrig se’n jag blev en fri reporter 
jag har varit med om att nå’n har försökt påverka mig till att skriva en viss 
vinkel/---/i takt med att min erfarenhet ökat har också min status ökat”. 

(5) Ärlighet uppfattas som en strävan efter att beskriva händelser och 
sammanhang så korrekt som möjligt. Att vara korrekt med citat och uppgif-
ter, att vara ärlig i uppsåtet gentemot en intervjuperson och en medvetenhet 
om att ett sammanhang aldrig kan återges helt och hållet. Flera av report-
rarna betonar vikten av ärlighet mot intervjupersonen, såsom Sara: ”Jag 
ångrar att jag inte var tydligare mot intervjupersonen med i vilket samman-
hang han skulle medverka. God moral/---/att mot sina intervjupersoner 
alltid vara ärlig och tala om/---/hur deras medverkan kommer att i slutänden 
se ut”. På ett liknande sätt resonerar Daniel: ”Vad är moral? Jo jag kan 
säga, gentemot den jag intervjuar, att inte lura folk. Att inte försöka finta 
bort. Göra klart att detta är en intervju så att dom inte blir lurade att säga 
saker i tidningen”. 

En anledning till att de anser att ärlighet är viktigt, är att de inte vill ut-
nyttja intervjupersoner mot deras vilja. En annan är att de riskerar framtida 
kontakter med dem de är oärliga mot. Så var det till exempel för Markus: 
”Det är en rektor, på högskolan tror jag, som jag någon gång citerat jätte-
konstigt och det är jag medveten om också att jag gjorde/---/varje gång jag 
pratar med honom tycker jag att det är obehagligt”. Men de skiljer mellan 
uppsåtlig oärlighet, tveksamhet och att aktivt sträva efter ärlighet. Det är till 
syvende og sidst, som Johannes påpekar, att reporterns arbete är att ”samla 
ihop fakta och dra slutsatser/---/presentera min bild/---/det är ingen annans 
bild”. Trots att ärlighet framhålls som ett odiskutabelt ideal, händer det att 
reportrar är uppsåtligt oärliga genom att hitta på uppgifter. Ett par gånger 
har Johannes gjort det och ”det var ju jävligt dumt gjort”, kommenterar 
han.296 Slarviga artiklar kan också innehålla fel som inte är lögner men fel-
aktiga uppgifter. Slarv, liksom lögn, menar reportrarna minskar också tro-
värdigheten. Sara kommenterar: 

Det kan också vara så att det går för snabbt och att det inte är sant därför att 
man gör en felbedömning och berättar nå’nting utan att kolla tillräckligt 
/---/Att fakta inte stämmer/---/att du har en tes som du driver som du med 
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alla medel försöker få bekräftad/---/du väljer bort alla som inte bekräftar 
den. Då ger du en osann bild.297 

För David hör lögn samman med uppsåt: ”i samma ögonblick som man 
börjar skriva nå’t som man i grund och botten tror inte stämmer då är man 
mycket närmare lögnen”. Men David tror inte att någon förmår berätta alla 
aspekter av en händelse. Då bedrar man sig själv: ”dom journalister som 
gör anspråk på heltäckande sanning och ha skildrat allt i alla dessa nyanser, 
dom borde byta yrke för det går liksom inte”. En uppgift kan vara sann i 
sak, men det innebär inte att den är sann över tid. Men uppgifterna bör ha 
en hållbarhet som varar längre än ett dygn. Daniel anser att ”jag ska kunna 
stå för det dagen efter och det ska vara sant. Det ska vara sant flera dagar 
efter, inte bara en dag och det ska vara sant inte bara tills nå’n annan säger 
nå’nting”. 

(6) Övertygelse hör samman med envishet och rör mer reporterns inre 
övertygelse än konsten att övertyga andra. De upplever att det i journalisti-
ken finns krav på ställningstaganden – men inte hur som helst. Över-
tygelsen ska vara ideologiskt präglad av ett perspektiv underifrån: ”vi ska 
stå på den svages, den röstsvages sida då. Det där ligger ju i själva manda-
tet i att granska makten”, som Mikael formulerar det. Elisabet har en lik-
nande uppfattning: ”Rättvisa handlar det mycket om”. Men reportern vet 
inte alltid vad som är ett rättvist eller ett rimligt ställningstagande. David 
avslöjar att trötthet, stress eller lathet leder till att: ”Man orkar inte ta reda 
på/---/Vad är sant och vad är falskt?” För Elisabet har inlevelse och en viss 
identifikation betydelse för hennes övertygelse och ställningstagande. Hon 
anser att ”många är orättvist behandlade” och därför är hon nöjd när hon 
agerar på ett sådant sätt att ”en människa i nöd fick hjälp”. Även för David 
handlar journalistik om en viss identifikation med den han berättar om. De 
viktiga reportage han skriver tycker han är de som gör skillnad för enskilda 
människor. När David skrev om ett utvisningshotat barn ville han gärna 
hjälpa henne via sina artiklar: 

möjligen kan den [artikeln] hjälpa barnet att få stanna i Sverige samtidigt 
som den faktiskt också sätter lite ljus på Migrationsverkets ganska okänsliga 
hantering av den här historien/---/om det här reportaget på något sätt hjälper 
barnet så är det det viktigaste.298 

Skälen för reporterns övertygelse har inte enbart med artikelns innehåll att 
göra, utan också med vilken självbild reportern bär på och vilken uppgift 
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hon anser att journalistiken har. De ställningstaganden Johannes gör moti-
verar han: ”Jag är en fri människa och jag gör precis vad jag vill”.299 Han 
tycker också att journalistik som ”bygger på ett medvetet ställningstagan-
de” är ”mest läsvärd”. Att prioritera en artikel och en vinkel kan innebära 
att välja bort andra. Det finns en risk för att det mest angelägna försvinner, 
men ”man har alltid ett val som man ska vinkla på och nå’n gång måste 
man bestämma sig”, som Mikael uttrycker saken. Om reportern driver en 
vinkel på ett övertygande sätt uppfattas det som bra journalistik. Otydlig 
journalistik är ”genomusel journalistik”, tycker Johannes. 

För att en reporter ska vara en förebild bör hon drivas så starkt av sin 
övertygelse att hon inte ändrar åsikt eller ångrar sig, tycker Markus, Sara 
och Eva. Markus nämner Jan Guillou därför att han ”behåller de åsikter han 
har haft så länge jag kan komma ihåg”.300 För Sara är ambitionen att skriva 
på ett sådant sätt att hon efteråt inte ångrar sig: ”Det är bra om man inte 
ångrar nå’nting för då har man gjort det man tror på hela tiden”. Evas före-
bild är hennes chef, bland annat därför att hon är så ”bergfast i sin överty-
gelse om hur saker och ting ska va så att ingenting får henne på fall”.301 
Övertygelse verkar för reportrarna handla om ideologi, självbild, empati, 
inlevelse och om egenskaper som beslutsamhet och vilja. 

(7) Trovärdighet syftar framför allt på två saker. För det första att en re-
porter bör leva som hon lär, inte döma andra för något man själv skulle ha 
gjort i en liknande situation. För det andra att en trovärdig reporter ska be-
finna sig steget före, på så sätt att hon inser vilka konsekvenser en artikel 
kan få. Evas attityd till dem hon intervjuar innebär att hon vill ”kunna se 
henne eller honom i ögonen igen/---/Det handlar väldigt mycket om moral”. 
Saras ambition är att försöka undvika att behandla människor som medel: 

Dålig moral är ju att luras och fara med osanning/---/att inte ta 
/---/intervjupersonerna på allvar/---/att man bara ser dom som ett medel att 
berätta en historia och inte vem det är och vad det innebär för dom att vara 
med och vilka konsekvenser det kan få.302 

Att leva som man lär kan vara svårt när ideologi, struktur eller kolleger 
dominerar över de egna idealen. Den egna moralen får ibland träda tillbaka 
för en kollektiv moral. David kan i vissa situationer tycka att ”min privata 
moral är mer tillåtande än tidningens moral”. 
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Att befinna sig steget före kan exempelvis betyda att ”man skriver om 
att det har kommit en rapport och man skriver också vad det står i rapporten 
men man tänker inte ett steg längre”,303 som Mikael formulerar det. Hanna 
berättar om obehagliga situationer, när hon inte har haft tillräcklig kunskap: 
”Då känner man att man är oprofessionell och det är inte roligt att det känns 
som att man kollras bort alltför lätt. Man har inga argument. Det känns 
inget vidare”. Det är reporterns ansvar att artiklar blir förstådda. För det 
krävs kunskap. ”Det ska förklaras. Det ska kunna berättas så att alla ska 
kunna läsa det. Dom ska förstå. Du ska inte använda svåra ord eller ge dig 
in på att förklara allt". Trovärdighet är betydelsefullt i intervjusituationer, 
för att människor ska våga och vilja öppna sig. Maria uttrycker det: ”Efter-
som jag får förtroende, uppfattar dom mig som dom kan lita på mig och att 
jag är trovärdig/---/Jag visar respekt gentemot det dom har att berätta”. 
Reportrarnas tolkning av förtroende innebär att både ha kunskap och för-
måga att förmedla en känsla av pålitlighet. 

(8) Empati uppfattas som en förutsättning för att närhet ska kunna  
etableras, när så önskas. Empati öppnar för en levande relation mellan  
reportern och den som intervjuas. Ett förtroende skapas. En sund empati 
uppstår i en relation där man ger och tar, när man investerar en del av sig 
själv, avslöjar Hanna: 

Jag tror att folk tycker att jag är ganska mänsklig/---/Jag tycker att jag bru-
kar få bra kontakt med dom jag intervjuar. Att det finns ett förtroende och 
så där/---/Jag tror att det är ganska mycket man möter av mig som människa 
istället för mig som reporter/---/jag tycker att man visar på förståelse för  
deras situation. Jag tror att man får mer av dom då också om man gör det.304 

Ett motiv för Hanna är att empatin gör artiklarna mer innehållsrika därför 
att intervjupersonen berättar mer. Ett annat motiv är att en empatisk inställ-
ning gör intervjupersonen mer säker i sin roll. Det gäller att, som David 
säger, ”försöka få människor att känna sig lite säkra. De flesta människor är 
över huvud taget inte medievana/---/medieovana människor bör behandlas 
med betydligt större försiktighet än medievana”. Att vara empatisk betyder 
också att kunna uppfatta vad som är en nyhet, en form av instinkt. Är repor-
tern alltför inriktad på en förutbestämd vinkel kan en nyhet passera utan att 
reportern varken hör eller ser den. ”Det skulle kunna vara mycket bättre om 
man bara hade tid. Därför att ett reportage blir till på ibland ett lite lättvind-
ligt sätt, man lyfter telefonen och ringer istället för att åka dit”, berättar 
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Elisabet. Hon ägnar mycket tid till att lyssna på människor. Det finns nyhe-
ter överallt, tycker hon, ”folk som inte förstår själva vad dom sitter med”. 

Det konkreta mötet betyder mycket för inlevelsen i en artikel, poängterar 
Elisabet, Johannes och David. Kanske är det inte en slump att dessa tre är 
de som har arbetat längst i yrket. Johannes säger att ”tumregeln ska ju 
egentligen alltid vara att man ska dit. Texterna blir omedelbart mycket bätt-
re”.305 För David handlar det om att ”försöka komma så nära dom här män-
niskorna som möjligt”. Även allmänheten, som kan ses som en tredje part, 
vill journalisterna väcka empati hos. Därför är arbetsmetoden också rele-
vant för att ge empatin en konkret form. Språket är för Maria ett viktigt 
verktyg: ”Jag vill väcka känslor/---/det finns så mycket texter och så  
mycket information varje dag så att om nå’n skulle fastna i ens egen text så 
räcker det inte alltid med att det är en bra nyhet i sig”.306 Johannes anser att 
det är betydelsefullt att framställa den som granskas på ett empatiskt sätt, 
trots att artikeln kan vara kritisk. Han berättade i avsnittet Konsten att  
intervjua att: ”Jag vill inte vara hjärtlös när jag skriver faktiskt/---/Jag för-
söker faktiskt vara lite försonande”. När Johannes intervjuade förra demo-
kratiministern Brita Leijon, i samband med att hon slutade, resonerade han: 
”Jag hade kunnat skriva om varför hon … varit hur jävlig som helst egent-
ligen, men där var jag rätt hygglig faktiskt. Hon var ju en rätt hygglig per-
son också. Hon var ingen ondskefull makthavare”. Empati tycks vara en 
ömsesidig relation som kan väckas från båda håll, både av reportern och av 
intervjupersonen. 

Men det finns också faror med empati. Principen att det som ligger män-
niskor närmast är det som angår människor mest, kan leda till stora olik-
heter i prioriteringar. Det som på ett globalt plan kan vara akut, såsom krig 
och katastrofer, får ge vika för inrikes eller lokala händelser. Mikael berät-
tar: ”Det kan hända rätt stora grejer ute i världen, världssvält och krig, men 
här i sta’n kan man engagera sig för en gatstump eller den här gågatan som 
vi har skrivit hur mycket som helst om.” En annan fara som några av re-
portrarna tycker sig se är att fel sorts empati kan leda till förtryck. Elisabet 
har sådana erfarenheter, trots att hennes intention har varit motsatt. Hon har 
sett kolleger göra detsamma. De gör sina egna fördomar till ”snyftartiklar”: 

ibland kan man göra snyftarartiklar och dom leder ingen vart. Det hände 
ingenting. Ingen blev upprörd därför att dom gjorde lite på fel sätt/---/man 
har inte gett sig tillräckligt med tid/---/det var inte riktigt sant det man 
skrev.307 
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Att möta människor på lika villkor och få dem att upprättas och inte krän-
kas, handlar enligt Elisabet om inlevelse för den andras situation och livs-
villkor. Det tycks som om en reporter som identifierar intervjupersonen för 
mycket med den egna självbilden eller de egna föreställningarna, i högre 
grad riskerar att bli förtryckande. Därför bör reportern enligt Elisabet sträva 
efter 

att försöka få det på rätt sätt och på rätt nivå det är det som är det svåra. Det 
har hänt att/---/folk har känt sig kränkta/---/reportern som inte var annat än 
ambitiös blir fullständigt förtvivlad för det var inte alls det som var tan-
ken.308 

Den övergripande uppfattningen om empati är att den bör vara ömsesidig. 
Initiativet behöver dock inte komma från reportern, utan kan uppstå genom 
att intervjupersonen öppnar för ett möte på ett empatiskt sätt. Empati verkar 
förutsätta öppenhet. Utan öppenhet kan värdefulla uppgifter passera utan att 
reportern ens märker dem. Ett motiv för empati är att reportern kan få mer 
information och göra en bättre intervju. Men nackdelarna med fel sorts 
empati kan göra att människor känner sig kränkta. Det kan bero på att  
reportern identifierar sig själv eller sina fördomar med intervjupersonen. 

(9) Återhållsamhet beskrivs av reportrarna som att aktivt och medvetet 
befinna sig inom vissa gränser. Var de går vet de inte alltid. Det känner 
man instinktivt, påpekar Daniel. Några betonar att återhållsamhet handlar 
om att inte överskrida en kollektiv yrkesetisk gräns. Andra betonar att det 
rör sig om att upprätthålla integritet och värdighet hos intervjupersonerna. 
Daniel beskriver sitt moraliska omdöme som en instinktiv handling. Om 
den instinkten uppkommer genom erfarenhet i yrket eller är förankrad i den 
egna personligheten låter han vara osagt. När Daniel överskrider gränsen 
för återhållsamhetens rum så känner han det fysiskt: ”Det finns ingen given 
gräns så klart. Det får man känna i magen tror jag”. För Maria är instinkt 
grundläggande. Hon menar sig ha en inre kompass som förhåller sig till ett 
etiskt ramverk. Hon vill ”ha tungan rätt i mun i varje skriven mening/---/så 
att man inte någonstans skrider över nå’n etisk … för man känner att det är 
nog fel”. Trots Marias inre kompass så händer det att hon ibland är mindre 
återhållsam än hon hade velat. Till viss del tror hon att felstegen, som hon 
kallar dem, beror på bristande erfarenhet. En annan aspekt av återhållsam-
heten är att inte bli överdrivet känslomässig, argumenterar Elisabet. Det 
finns situationer när en reporter inte bör exponera sin personlighet. Elisabet 
avslöjar att hon kan bli rasande på dem som hon uppfattar hindrar henne i 
arbetet. Men då gäller det att tygla känslorna. Det är ”väldigt noga att inte 
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brisera ut som man gör hemma i familjen/---/man känner för att be honom 
dra åt helvete gubbjävel men det bör man inte säga/---/Man lägger band på 
sig”. 

(10) Hänsynsfullhet beskrivs som att gå balansgång. Det finns enligt Jo-
hannes en sorts hänsyn som är befogad och en annan som är obefogad. Det 
är bra att vara eftertänksam: ”Några gånger när jag har skrivit om männi-
skor som jag liksom har tyckt i efterhand att det där var väl … onödigt på 
flera sätt”. Han vill ”inte skada folk”. Men om journalister visar för mycket 
hänsyn kan det resultera i en ”totalt mähäig journalistik”. Det handlar om 
avvägning mellan eventuell skada och allmänhetens intresse. I hänsyns-
tagandet bedömer de ofta riskerna i förhållande till självständighet och 
partsintressen. Det kan vara befogat att publicera uppgifter som skadar 
enskilda personer, men det bör enligt Mikael inte bli ett självändamål: 
”Mitt syfte är inte att någon ska drabbas och vi är inte en dömande makt på 
något sätt utan vi beskriver och skriver om samhället som det är och vi kan 
inte undvika att skriva om vissa brott”. Mikaels grundhållning är att: ”Ingen 
människa vill ju göra en annan människa illa egentligen”.309 Ett exempel 
som Mikael berättar om, som tidigare nämnts, är när tidningen publicerade 
namn och bild på en person som hade skjutits till döds av en polis. Den 
döde hade tidigare varit nynazist och hade ett brottsligt förflutet, vilket man 
tog hänsyn till för de anhörigas skull i samband med publiceringen. Mikael 
kontaktade pappan: ”Hade han sagt nej hade vi kunnat publicera det ändå 
men det kändes tryggare att ha pappans ja till det hela”. 

Ett annat nämnt exempel från Mikael handlar om en man som miss-
tänktes för mordet på sin flickvän. Han hävdade sin oskuld och ville att 
tidningen skulle publicera hans version med namn och bild. Den gången 
avstod tidningen från namn- och bildpublicering, på grund av ”hänsyn till 
honom/---/där tyckte vi att han vet nog inte vad en publicering ger eller 
vilken skada det kan göra”. Här handlar hänsynen om att tidningen vill 
skydda den enskilde av hänsyn till honom själv, därför att han troligen inte 
insåg vilka konsekvenser en publicering kunde få. På ett liknande sätt reso-
nerar reportrarna om intervjuer med människor i chock som på ett eller 
annat sätt har drabbats av olycka eller dödsbud. Daniel anser: 

Det är inte bra att intervjua folk som precis har/---/råkat ut för nå’t sånt 
hemskt precis samma dag eller typ dan efter/---/Därför att folk säger ofta 
saker som dom inte riktigt klarar av att stå för sedan. Folk säger saker i af-
fekt.310 

                             
309 Intervju 3, s 9 
310 Intervju 10, s 14f 



 157 

Däremot är de flesta reportrar överens om att de inte behöver visa någon 
särskild hänsyn gentemot makthavare som de granskar, särskilt om dessa 
har avslöjats eller misstänks för oegentligheter. David är representativ för 
uppfattningen, såsom han berättade i ett tidigare hänvisat citat: 

då behöver man inte ta nå’n större hänsyn alls. Då ska han svara på frågan. 
Då ska han stå till svars inför läsarna/---/om man håller på att trixa med sina 
räkningar så kan man på goda grunder ifrågasätta hans moral och omdö-
me.311 

De flesta reportrar delar Davids uppfattning, men Johannes resonerar något 
annorlunda. För honom är det viktigt att ”ha någon slags anständighet mot 
folk/---/att ge henne utrymme, ge henne en stund, ett utrymme att vara 
människa på något vis”.312 Av detta skäl är Johannes kritisk till journalistik 
med dold kamera. De människor som granskas med dold kamera eller  
dolda syften får inte möjlighet att försvara sig riktigt. ”Det blir aldrig tid att 
backa. Ett liv är förstört/---/Jag tycker nog att det är lite polisiärt/---/jag har 
aldrig gillat det där att knipa folk eller försöka få någon att avgå”.313 

En makthavare som intervjuas i informativa artiklar, snarare än 
granskande, anser reportrarna bör visas samma slags hänsyn som andra. 
Men de förutsätter att intervjupersonerna inte lägger sig i innehållet, annat 
än vid sakfel, av hänsyn till reportern. Elisabet säger: ”Det stör mig inte att 
dom läser igenom det. Dom har liksom ändå lämnat en del av sig själva”.314 
Delaktighet är ett sätt att värna om den enskilda, särskilt om en medieovan 
person. Och även en makthavare kan vara medieovan. Därför tycker Sara 
att: ”Det är viktigt att hon får läsa igenom det innan så att det är korrekt och 
att jag har uppfattat henne rätt”.315 

(11) Respekt hör nära samman med det som några av reportrarna  
benämner anständighet och innebär enligt David och Daniel att se männi-
skan bakom sådana roller som exempelvis makthavare eller offer. Det är, 
liksom med empatin och hänsynen, att på ett moraliskt plan i viss mån 
identifiera sig med intervjupersonen. Det går inte an att behandla männi-
skor på annat sätt än så som man själv skulle vilja bli behandlad, som Da-
vid sa i ett tidigare anfört resonemang: 

God moral tycker jag är … att försöka uppföra sig på ett … något så när an-
ständigt sätt och även försöka skriva på ett något så när anständigt sätt 
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/---/man möter människor som har hamnat i fruktansvärt hemska situationer 
och det ska man ha den största respekt för. Man måste närma sig dessa  
människor med ett betydande mått av försiktighet/---/Respektfull/---/vad 
skulle man själv acceptera i motsvarande situation, alltså att inte behandla 
människor på något annat sätt än på ett sätt man själv skulle stå ut med att 
bli behandlad.316 

Även makthavare bör bemötas med respekt, enligt Daniel. Han gör skillnad 
mellan medlidande, som han avfärdar, och respekt som innebär att perso-
nen ifråga måste få bevara sin värdighet och integritet. Det finns en ”all-
mänmänsklig respekt” som en journalist bör förhålla sig till i yrket. 

(12) Hederlighet är ett ledord för Johannes. I första hand rör det relatio-
nen till läsarna och det som han rapporterar. Att göra det bästa han kan för 
att beskriva sammanhangen och avslöja oegentligheter: ”Begreppet heder-
lighet är att inte ta hänsyn till det det leder till/---/våga gå rakt fram till lik-
som målet och sanningen”.317 Det avgörande kännetecknet på hederlighet är 
det som Johannes kallar: ”Mitt eget samvete”. Men det är ingen lätt sak. 
Känslan för hederligheten kommer inte av sig själv: ”Det är ett jävla hårt 
jobb. … bara att träla och träla”.318 

(13) Skicklighet är besläktad med att vara underhållande, vilket report-
rarna förstår som förmågan att behärska själva skrivkonsten, att vara kor-
rekt och att kunna bedöma skillnaden mellan bra och dålig journalistik. 
Visserligen menar Johannes att ”det är varje reporters uppgift att veta vad 
som är dålig journalistik”.319 Men att dåliga artiklar förekommer är det ing-
en som förnekar. För Eva är dålig journalistik ”när man kan känna som 
läsare att man räknar ut snabbare än man läser texten hur det egentligen är 
/---/förutsägbar och felaktig”.320 Att vara skicklig är också att anstränga sig 
för att skriva mångsidigt och att göra ett sammanhang begripligt, som Ma-
ria formulerar det: ”Dålig journalistik det är/---/när man skriver dåligt rent 
stilmässigt/---/när man inte ger ett sammanhang/---/man måste höra alla 
parter”.321 Men det är nog svårt att vara skicklig utan stöd från kolleger, 
anser Eva: ”Vi täcker upp för varann och vi hjälper varann mycket vilket 
gör att jag kan känna att jobben känns mer kompletta, att dom är färdiga när 
jag lämnar dom ifrån mig/---/jag är ganska löjligt kritisk mot mina egna 
saker”.322 
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Konklusion 
Huvudsakligen är det fyra iakttagelser som kan göras om de moraliska 
dilemman som journalisterna upplever. (1) För det första framstår det som 
om skillnaden mellan individer är mer betydelsefull än orsakerna till olika 
dilemman. Det vill säga att reportrarna reagerar och argumenterar på olika 
sätt inför situationer som de flesta upplever som principiella dilemman. Det 
beror sannolikt på att de i konkreta valsituationer präglas av såväl sin per-
sonlighet som sina erfarenheter och sina ideologiska övertygelser. (2) För 
det andra identifieras ett moraliskt dilemma ibland först efter publiceringen 
– då konsekvenserna är tydliga. Reportrarna kan då uppleva en känsla av 
skuld mot dem som anser sig drabbade. Här tenderar de med kortare  
erfarenhet att bekymra sig och även vilja ta ansvar för oförutsedda konse-
kvenser i högre grad än mer erfarna kolleger. (3) För det tredje agerar  
reportrarna ibland emot sina personliga moraliska övertygelser. Det beror 
på att de dras med av konkurrensen, nyfikenheten och instinkten. Deras 
inställning till ”jakten” och ”flockbeteendet” kan vara både lustfylld och 
ångerfylld. Även om de har möjlighet att avstå väljer de att vara en del av 
flocken, men kan i efterhand erkänna en moralisk problematik. Sådana 
situationer upplevs inte som moraliska dilemman när handlingen utförs, 
utan först efteråt. I sådana situationer är det som om de agerar vid sidan av 
sig själva, utan förnuft och ideal, som om de sätter parentes kring ansvars-
känslan och handlar instinktivt.323 (4) För det fjärde kan moraliska dilem-
man uppstå som ett resultat av konflikter mellan reporterns samvete och 
strukturella arbetsmetoder eller hierarkier. Det kan handla om prioriteringar 
i nyhetsvärderingar eller att de personliga moraliska övertygelserna är 
andra än den moral de tolkar som den offentliga, såsom tidningsledningens 
eller allmänhetens. Sådana situationer hanterar var och en på olika sätt. 
Även här märks en skillnad mellan yngre och äldre reportrar. De med  
längre erfarenhet har ”lärt” sig att värna sin integritet, men de flesta upple-
ver det som ett problem att egna övertygelser får ge vika för strukturer eller 
hierarkiska beslut. 

Att tala om intervjupersoner som medmänniska eller makthavare fram-
kallar en kartbild som är nästintill svartvit. Inte om någon annan fråga är 
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enigheten mellan reportrarna så stor som dem hur en makthavare ska bemö-
tas. Kontrasten mellan medmänniskan och makthavaren förstärks genom 
stereotyper. Vem som är vad avgörs av vad det är som granskas. Medmän-
niskan kallas ofta för ”den lilla människan” eller ”den svaga”. Här finns en 
skillnad däri att kvinnor framstår som mer benägna att beskriva medmän-
niskan så. Det kanske beror på att vissa kvinnor säger sig vilja skala av sin 
roll i mötet och därför skyddar den hon möter. Men det kan också vara 
uttryck för ett maktperspektiv där medmänniskan blir objekt för journa-
listens ideologi i fråga om exempelvis orättvisor eller kriser. Dessa synsätt 
är troligen också förklaringen till att reportrarna vill ta större hänsyn till 
medieovana personer, så att några av dem även vill skydda dem från sig 
själva och publiceringens konsekvenser. Men här framstår det som om mer 
erfarna reportrar hellre vill upplysa om konsekvenser än ta ansvar å deras 
vägnar. Makthavaren är däremot en roll mer än en person och mötet  
beskrivs som ett rollspel där var och en har sin kostym. Därför anser de att 
det är befogat att visa hänsynslöshet gentemot makthavaren. Ansvaret för 
konsekvenserna av vad som sägs är makthavarens eget. Makthavaren har en 
plikt att svara, särskilt om hon är folkvald, och journalisten har en plikt att 
förhålla sig objektiv. Kanske är denna stereotypa föreställning om politi-
kern en bidragande orsak till att reaktionerna blir starka om en makthavare 
visar prov på mänskligt beteende såsom att ljuga, älska eller vara berusad 
på offentlig plats. När sådant händer visar det sig att flera av reportrarnas 
personliga moral krockar med tidningens eller allmänhetens förväntade 
moral. Den personliga moralen, som beskrivs som mer tolerant, får då  
läggas åt sidan för tillfället. 

Den tredje frågeställningen som har undersökts är journalisternas ideal. 
Det finns en relativt homogen uppfattning om vilka ideal som är efter-
strävansvärda, men det finns inga ideal som gäller i alla situationer. Det 
som närmast kan liknas vid ett kompromisslöst förbud är att ljuga eller 
luras, men också då finns det undantag. De tretton ideal som reportrarna 
betonar är mer eller mindre centrala begrepp för det som uppfattas som en 
god moral inom journalistiken. Vissa av idealen handlar om arbetsmetoder 
och andra om moraliska värderingar. En jämförelse mellan dessa visar att 
vissa av idealen är svåra att kombinera med varandra. Därför kan opartisk-
heten ibland ge vika för empatin, eller hänsynsfullheten för övertygelsen. 
Detta beror sannolikt på att idealen inte är fristående från praktiken. Varje 
artikel förutsätter möten och uppgifter som kräver sina specifika ställnings-
taganden. I konkreta situationer är det upp till varje reporter att dra slut-
satserna om vad som är viktigast. Det beslutet grundar sig sannolikt på 
vilken ideologi de försvarar, vad artikeln handlar om, vilka tillfälligheter 
som präglar situationen, intervjupersonens inställning, reporterns dags-
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humör och erfarenheter och givetvis vilket ändamålet är med artikeln – om 
det finns ett sådant. Kort sagt så är journalisternas ideal svåra att kombinera 
på en teoretisk nivå och i relation till konkreta sammanhang kan de relate-
ras till en oändlig mängd faktorer. Vilka ideal som styr reportrarna verkar 
bero på vilken reporter det handlar om och vilken situation hon hamnar i. 

I nästa kapitel återgår jag delvis till diskussionen i kapitel två, om jour-
nalisternas etiska regler. Då ska jag analysera om journalisternas moral, 
som den kommer till uttryck i empirin, påverkar frågan om hur en yrkesetik 
bör vara utformad. Problemet är om en reglerad yrkesetik är hållbar utifrån 
vad som har lagts fram hittills. Analysen ska leda till en presentation av de 
kriterier jag anser är grundläggande för en godtagbar yrkesetisk modell. 
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5. Beståndsdelar i en yrkesetik 

At the core of every moral code there is a picture of human nature, a map of 
the universe, and a version of history. To human nature (of the sort con-
ceived), in a universe (of the kind imagined), after a history (so understood), 
the rules of the code apply.324 

Ideal och moraliska principer kan ibland tyckas tydliga och rationella, men 
när journalistik utövas i praktiken visar reportrarna både moralisk ambiva-
lens och delade meningar om vad som är god yrkesetik, såsom när det är 
befogat att ta ansvar, när plikt går före samvete eller när namn och bild bör 
offentliggöras. Diskrepansen idealen sinsemellan och mellan ideal och 
praktik ger mig anledning att diskutera hur en yrkesetisk modell bör utfor-
mas. 

I detta och de följande kapitlen ska jag utforska fem modeller: (1) Först 
en reglerad modell, det vill säga handlingsinriktad med relativt detaljerade 
beskrivningar av det tillåtna och det förbjudna. (2) Den andra är en dygd-
etisk modell, som motiverar vilka karaktärsegenskaper som är relevanta för 
en god yrkesetik. (3) Den tredje är en ansvarsmoralisk modell, vilken  
protesterar mot att det finns etiska koder över huvud taget. Individen räknas 
istället som ansvarig för att handla moraliskt såsom hennes förnuft, känslor 
och livsåskådning spontant bjuder henne. (4) Den fjärde är en kallelsemo-
dell, där arbetet ses som bidragande till människors självförverkligande 
genom de att tjänar sina medmänniskor och tar ansvar för sin roll i samhäl-
let. (5) Den femte är en holistisk modell, som går ut på att moraliska  
bedömningar görs i relation till ett helhetstänkande, att expandera det etiska 
och moraliska perspektivet för att tolka moral som paradoxal. Den stora 
skiljelinjen går mellan de modeller som är handlingsreglerande och de som 
utgår från karaktären hos agenten. 

I detta kapitel ska jag utföra fyra uppgifter. Den första blir att ge argu-
ment för en reglerad yrkesetik. Syftet är att närmare beskriva motiven bak-

                             
324 Lippmann, Walter; Public Opinion, (1922) 2006, http://www.gutenberg.org/dirs/etext–
04/pbpnn10.txt, s 63. Lippmann, amerikansk journalist och statsvetare, utvecklade tongi-
vande teorier om massmedias effekt på medborgares åsikter och handlingar. 
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om den reglerade yrkesetiska modellen. Den andra uppgiften är att ge skäl 
emot en reglerad yrkesetik. Syftet är att kritisera en reglerad yrkesetik, del-
vis i relation till empirin, och att visa att det finns skäl för alternativa sätt att 
resonera. Den tredje uppgiften är att presentera den värdeteoretiska  
utgångspunkt som ligger till grund för mitt synsätt. Den fjärde uppgiften är 
att utforma de kriterier som jag anser bör ligga till grund för en hållbar 
yrkesetisk modell. I konklusionen presenterar jag de slutsatser som kan dras 
utifrån detta. 

Fördelar med en reglerad yrkesetik 
Det publicistiska yrkesetiska systemet bygger på en socialliberal grundhåll-
ning som innebär att ta ansvar för att motverka publicistiska skador. Mass-
medieforskaren professor Lennart Weibull anser att synen på reglerna har 
ändrats genom åren, från att vara strikta förbudsregler för bestämda hand-
lingssituationer, såsom publiceringsfrågor i samband med brott, till att få en 
”karaktär av överordnade principer för journalistiskt arbete” – särskilt efter 
1969 då Sverige fick sin första pressombudsman.325 Ända sedan de allra 
första yrkesetiska reglerna kom till under senare delen av 1800-talet har 
diskussioner om deras utformning förts. Kritikerna har menat att de i alltför 
hög grad begränsar den publicistiska friheten. Förespråkarna har sagt att ett 
visst mått av självsanering är nödvändigt, både för journalisternas egen 
skull och för allmänhetens. Under denna tid har yrkesetikens externa och 
interna faktorer påverkat varandra ömsesidigt.326 Ibland har lagstiftaren 
yrkat på skärpt lagstiftning och då har journalisterna svarat med översyn av 
reglerna. Vid andra tillfällen har exempelvis allmänhetens efterfrågan på 
namnpubliceringar tolkats av publicisterna som mandat att jämka yrkes-
reglerna därför att opinionen anses vilja det eller för att publicister vill att 
folk ska få veta. Detta är en pågående process som påverkas av såväl  
externa faktorer, såsom lagstiftning och samhällsuppfattning, som interna 

                             
325 Weibull, Lennart och Börjesson, Britt; aa, s 57f, 79. Hoff, David; Varför etiska kommit-
téer?, Lund Studies in Sociology of Law 20, Lund 2003, s 86ff. Petersson, Bo; Forskning 
och etiska koder, Nya Doxa, Nora 1994, s 149. Colnerud, Gunnel och Granström, Kjell; 
Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik, HSL förlag, Göteborg 2002, s 
149f 
326 Med externa faktorer menar jag kodens avsändare, det vill säga PK, SJF, TU, SR, SVT, 
UR och Radioutgivareföreningen. Vidare är det kontroll- och sanktionssystem i anslutning 
till koden, såsom PON och PO, samt adressatgruppen, det vill säga publicister och jornalis-
ter, och deras relation till avsändaren och till kodens innehåll. De interna faktorerna är jour-
nalistikens praxis. 
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faktorer, såsom förhandlingar mellan arbetsgivare och fackförbund. Moti-
ven för en reglerad yrkesetik kan formuleras med fyra argument: 

 
1. Reglerad yrkesetik ersätter en detaljerad lagstiftning för publicis-

tisk verksamhet.327 
2. Reglerad yrkesetik identifierar gemensamma ideal och normer för 

gruppen.328 
3. Reglerad yrkesetik hjälper gruppen att värna om sin status.329 
4. Reglerad yrkesetik förstärker de anställdas förhandlingsmakt gent-

emot arbetsgivare.330 

Argumenten är både externt och internt motiverade. Av de externa märks 
lagstiftarens inflytande, arbetsgivarens intressen och allmänhetens förvänt-
ningar. Bland de interna argumenten framkommer att gruppen bör efter-
sträva gemensamma värderingar, att förstärka självkänslan för yrkes-
utövningen samt att kontrollera både egna och kollegers handlingar. 

(1) Det första argumentet, att reglerad yrkesetik ersätter en detaljerad 
lagstiftning för publicistisk verksamhet, pekar huvudsakligen på externa 
faktorer. Journalistiken och demokratins styrande makt har ingått ett  
kontrakt om fördelning av makten som innebär att journalistiken har fått till 
uppgift att informera och granska, till gagn för en ”demokratisk praktik”.331 
Lagstiftningen innehåller vissa begränsningar i grundlagarna om tryckfrihet 
och yttrandefrihet, men också i till exempel brottsbalken. Medierna får inte 
publicera vad som helst. I en liberal publicistisk tradition uppfattas själv-
ständighet gentemot den politiska och ekonomiska makten som avgörande 
för journalistikens funktion och för dess förtroendekapital. Med den regle-
rade yrkesetiken vill journalisterna visa att de har ambitionen och förmågan 
att med interna medel kontrollera verksamheten och bjuda motstånd mot 
sådana politiska och ekonomiska intressen som kan hota den publicistiska 
friheten. Den reglerade yrkesetiken blir på så vis ett sätt att själv begränsa 

                             
327 Hoff, David; aa, s 21. Weibull, Lennart och Börjesson, Britt; aa, s 48f 
328 Hoff, David; aa, s 20. Petersson, Bo; aa, s 152. Lindfelt, Mikael; Idrott och moral. Re-
flektioner över idrottens ideal, Nya Doxa, Nora 1999, s 169, 171 
329 Hoff, David; aa, s 25, 78. Petersson, Bo; aa, s 151f. Colnerud, Gunnel och Granström, 
Kjell; aa, s 140f, s 146, s 152. Weibull, Lennart och Börjesson, Britt; aa, s 78, s 129f. Alves-
son, Mats; ”Auktorisation av yrken skenlösning i maktkamp”, Dagens Nyheter, 22 jan 2006 
330 Colnerud, Gunnel och Granström, Kjell; aa, s 140f. På SJF:s hemsida står det att ett skäl 
för medlemskap i facket är att värna om ”sammanhållning och gemensamt arbete mot hot 
mot öppenheten, upphovsrätten med mera”. Svenska Journalistförbundet; http://www.sjf.se–
/portal/page?_pageid=53,38356&_dad=portal&_schema=PORTAL 
331 Begreppet ”demokratisk praktik” är hämtat från Strömbäck, Jesper; aa, 2004, s 74. För ett 
mer utförligt resonemang om relationen mellan den styrande och den journalistiska makten, 
se kapitel 1. 
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den publicistiska friheten för att kunna behålla mer av sin självständighet. I 
anslutning till Etiska regler för press, radio och tv finns ett system för 
självsanering. Under 1960-talet debatterades intensivt både mediernas etik 
och dess samhällsroll. Skälet var den journalistik som expanderade genom 
kvällspressen och som anklagades för att kränka människors integritet. 
Genom lagändringar, såsom lagfäst genmälesrätt, ville delar av riksdagen 
reglera publicisternas frihet i syfte att ”freda människors personliga integri-
tet från mediernas intrång”.332 Istället för detaljstyrda lagar tillsattes en 
Allmänhetens Pressombudsman, PO, till vilken medborgarna kunde vända 
sig för att klaga. PO:s bedömning utgår inte från lagstiftningen, utan från 
den reglerade etiken. Den utgör ett mätinstrument för moraliska normer och 
förväntas ha en bromsande effekt på publiceringsfrågor, främst i syfte att 
värna om enskilda människors integritet.333  

Den norske journalisten Svein Burås argumenterar för att en detaljstyrd 
reglerad yrkesetik på ett ”långt bättre sätt garanterar den journalistiska kva-
liteten än vad nya lagbestämmelser skulle kunna hjälpa till med”. Ett skäl 
till det är internt och förklaras av Burås som en psykologisk faktor. Själv-
regleringen kan vara mer effektiv än rättssystemet därför att, spekulerar 
Burås, det svider mer att bli fälld av sina egna än av en extern lagstiftare 
och domstol.334 Burås argument innebär att reglerna kan användas som 
skrämselpropaganda, det vill säga att de har en sådan status att medierna 
hellre tänker två gånger innan de publicerar, än riskerar att behöva utstå en 
fällning av ”kollegerna” eller av saneringsnämnderna. Historiskt sett har 
efterfrågan på hårdare lagstiftning ökat när förtroendet för medierna har 
minskat. Weibull och Börjesson anser att kravet på en hårdare lagstiftning, 
från politiker och allmänhet, har gått hand i hand med en ökad granskning 
av ”spektakulära brott och politiska skandaler”. Den utvecklingen ser de 
såväl i Storbritannien, Norge och Danmark som i Sverige. Utan ett hårt 
politiskt tryck under 1960-talet, när kvällspressen var på frammarsch, hade 
troligen inte en stark PO-funktion etablerats.335 Detta är ett exempel på hur 
avgörande de externa faktorerna kan vara i utformningen och tillkomsten 
av en reglerad yrkesetik. 

                             
332 Weibull och Börjesson berättar att Svenska journalistförbundet hade kongressdiskussio-
ner 1968 och 1971 om på vilket sätt arbetsgrupper skulle övervaka och utvärdera yrkesko-
dexen och vilka sanktioner som skulle tillämpas mot dem som bröt mot reglerna. 1974 
tillsattes YEN, Yrkesetiska nämnden, med uppgift att ”stimulera till en fortsatt yrkesetisk 
debatt och /---/utreda fall av ifrågasatta avvikelser från yrkesreglerna”, Weibull, Lennart och 
Börjesson, Britt; aa, s 71f 
333 En mer detaljerad redogörelse för denna bakgrund finns i kapitel 2. 
334 Burås, Svein; Etikk for journalister, Fagbokforlaget, Bergen 2000, s 17, 27 
335 Weibull, Lennart och Börjesson, Britt; aa, s 82f. En mer utförlig presentation över pro-
cesserna i saneringssystemet ger jag i kapitel 2. 
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Utan att i sak diskutera just yrkesetik ger professorn i medie- och  
kommunikationsvetenskap Peter Dahlgren sin syn på medias uppdrag i den 
svenska demokratiutredningen. Demokratin, påpekar Dahlgren, är inte 
självklar utan måste aktivt upprätthållas. För att journalistiken ska fullgöra 
sitt uppdrag krävs att den visar en ”lojalitet till demokratiska värden” och 
att den strävar efter en levande medborgarkultur i vilken medborgarna för-
ses med relevanta kunskaper och kompetenser.336 Uppfattningen tycks vara 
att en möjlighet med en reglerad yrkesetik är att yrkesgruppen i samråd 
med den styrande och lagstiftande makten kan påverka journalistiken åt ett 
sådant håll att demokratiska värden, såsom yttrandefrihet och social rätt-
visa, värnas. Det finns en underförstådd förväntan att det som publiceras 
inte kan utmynna i vilka resultat som helst. 

(2) Det andra argumentet, att reglerad yrkesetik identifierar gemen-
samma ideal och normer för gruppen, innebär att majoriteten av journa-
listerna anser att dessa är godtagbara och att det finns en samsyn kring for-
muleringen av normerna. En samsyn innebär att externa och interna  
intressen sammanfaller i en gemensam tolkning av den reglerade etiken. 
Det sker genom en ömsesidig förankringsprocess hos yrkesutövare och den 
reglerade etikens avsändare. Om så sker förväntas den reglerade etiken 
skapa samhörighet mellan kolleger och en övergripande professionell profil 
för gruppen som helhet. Weibull och Börjesson ser journalisternas etiska 
regelsystem som ”ett uttryck för vilka hänsynstaganden som en enskild 
eller en grupp bedömt vara rimliga”.337 En jämförelse med skolan kan illu-
strera den yrkesetiska diskussionen även bland journalister. Professorn i 
pedagogik Gunnel Colnerud och läraren Kjell Granström anser att en  
minskad central reglering i skolan ställer krav på lärarna att bli mer tydliga 
i sin yrkesprofession. Syftet med en lärarkår som är enhetlig, bland annat 
genom att de har gemensamma normer, är att kunna ”behålla en någorlunda 
likvärdig skola i landet.”338 En samsyn om beteenden och handlingsregler 
garanterar i högre grad rättvisa möjligheter för alla barn att få den kunskap 
och utveckling som de behöver. Skolan är inte frivillig för eleverna, till 
skillnad från de flesta andra arbetsplatser. I takt med att staten har decentra-
liserat ansvaret till kommunerna sägs det vara viktigt att trots allt bevara en 
nationell samsyn, bland annat genom lärarprofessionens innehåll. Colne-
                             
336 Dahlgren, Peter; ”EU, medborgarkultur och mediernas demokratiska uppgift”, artikel i 
Amnå, Erik (red); Politikens medialisering, SOU 1999:126, s 142, 153. Dahlgren skriver 
också: ”Utan dygder som tolerans och vilja att ansluta sig till demokratiska principer och 
etiska regler i vardagen kommer inte demokratin som system att fungera/---/Demokratiska 
värderingar och procedurer måste ständigt prövas och omtolkas inför nya situationer och 
mediernas betydelse för denna uppgift kan knappast överskattas”, s 153.  
337 Weibull, Lennart och Börjesson, Britt; aa, s 15 
338 Colnerud, Gunnel och Granström, Kjell; aa, s 136 
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ruds och Granströms argument är dels att den reglerade etiken styr yrkes-
professionen åt samma håll, dels att tillgången till yrkets kompetens för-
delas så att alla medborgare ges likvärdiga möjligheter. En översättning till 
journalistiken innebär att syftet med den reglerade yrkesetiken är en sam-
syn mellan externa och interna intressen. Den reglerade yrkesetiken har 
åtminstone två funktioner: dels att formulera gemensamma handlings-
normer eller etiska regler för verksamheten, dels att se till att normerna är 
en integrerad del av journalistisk fackkunskap och erfarenhet. Det finns en 
förväntan från den reglerade yrkesetikens intressenter att ideal och praxis 
ska sammanfalla. 

(3) Det tredje argumentet, att den reglerade yrkesetiken hjälper gruppen 
att värna om sin status, handlar om journalistikens inflytande på och för-
troende hos allmänhet och makthavare. Med en reglerad yrkesetik finns det 
uttalade normer om hur journalister och publicister bör uppträda. De kan 
fungera som en identifikation i yrkesrollen när allmänheten möter journa-
lister och vice versa. Journalisten antas med den reglerade etiken som 
grund få en myndighet i arbetet som innebär att hon företräder något mer än 
sig själv och sin egen personliga moral. Hon har ett uppdrag och handlings-
regler som hon delar med yrkesgruppen. Den reglerade etiken etablerar en 
bild av hur medierna bör bete sig och vilka normer som bör råda. Den som 
vill framföra klagomål på sådant som har stått i pressen kan vända sig  
direkt till ansvarig utgivare, till reportern eller till PO.339 Den reglerade 
etiken fungerar som ett domstolsliknande verktyg för att bedöma om och på 
vilken grund klagomål kan anses befogade. Instanserna för översyn och 
självsanering blir en måttstock för att väga allmänhetens och publicisternas 
respektive moral mot varandra.340 

Utbildningsmässigt har journalister höjt sin samhällsstatus genom att 
alltfler har en akademiskbakgrund. Det är i och för sig inte ett formellt krav 

                             
339 Åren kring 1990 fanns det en heltidsanställd läsarombudsman på Svenska Dagbladet, 
vilken sedermera avskaffades. Dagens Nyheter tillsatte 2002 en läsarombudsman. Till denna 
kan läsarna vända sig med frågor om det som publicerats i tidningen. DN skriver på hemsi-
dan: ”Precis som journalisterna har en granskande funktion gentemot makten har läsarom-
budsmän en granskande uppgift av den egna tidningens journalistik och kan, när så är befo-
gat, kritisera ansvariga för till exempel slarv, bristande källkritik, ensidighet eller fördoms-
fullhet.” Dagens Nyheter; ”Vad gör en läsarombudsman?”, http://www.dn.se Andra tidning-
ar med läsarombudsmän är till exempel Washington Post, le Monde och the Guardian. Det 
finns en internationell organisation för mediaombudsmän, kallad Organisation of News 
Ombudsmen, ONO. I USA är det vanligt med så kallade husregler, utifrån vilka journalister 
kan avskedas om de bryter mot dem. Efter en studie om husreglernas effekt kunde forskare 
konstatera att utgivare med nedskrivna etiska koder var strängare när det gällde att upprätt-
hålla dem, än de som hade muntliga överenskommelser. Weibull, Lennart och Börjesson, 
Britt; aa, s 29f 
340 För en mer utförlig diskussion om detta, se kapitel två. 
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att ha genomgått en journalistutbildning, såsom det är ett krav för en läkare 
att ha examen i medicin, men den tid är snart förbi när journalister gick 
”den långa vägen”, det vill säga att de antingen började som unga lärlingar 
på en redaktion för att lära sig yrket i praktiken eller att de kom från en 
annan yrkestillhörighet och blev journalister. Utbildningen, i kombination 
med den explosionsartade ökningen av antalet medier, har gett upphov till 
diskussioner om vem som får kalla sig journalist. Ett sätt att skilja agnarna 
från vetet är presskort, som flertalet redaktioner förser sina journalister 
med.341 Statusen som journalist innebär för det första att ha en yrkeslegiti-
mation genom vilken hon kan få tillgång till information och personer som 
den vanliga medborgaren inte har tillgång till. För det andra innebär den att 
journalisten tillhör en yrkesgrupp där det underlättar med hantverksmässiga 
kunskaper och en legitimerad yrkestillhörighet för att bli accepterad både 
inom yrkesgruppen och hos allmänheten. Det står i och för sig vem som 
helst fritt att kalla sig journalist, men det är inte vem som helst som av 
gruppen definieras som sådan.342 

(4) Det fjärde argumentet, att reglerad yrkesetik förstärker de anställdas 
förhandlingsmakt gentemot arbetsgivare, har både en socialiserande effekt 
och en konkret betydelse. Att vara en stark förhandlingspart innebär för den 
enskilda journalisten att hon får en grund för att motivera exempelvis varför 
hon inte vill utföra ett jobb som strider mot yrkesetiken. Hon kan också 
diskutera värderingar, vinklingar och prioriteringar i kollegers artiklar i 
relation till den reglerade yrkesetiken. Den reglerade etiken inte bara skapar 
ideal och normer, som framgår av det andra argumentet, utan ger också den 
enskilda journalisten motiv till att agera som hon gör. Även redaktioner och 
ansvariga utgivare kan, gentemot politiska och ekonomiska makthavare, 
hänvisa till reglerna som en yrkesidentitet kring vilken det råder en kollek-
tiv överenskommelse. 

En redaksjon opplever mange former for press fra mennesker som vil ”stop-
pe” en sak – eller som kanskje nettopp vil ha omtale av en sak. Et sett av 
felles og forpliktende etiske retningslinjer hindrer at man driver for vær 

                             
341 Presskortet fyller flera funktioner: dels är det en säkerhet för de största redaktionerna till 
skydd för att obehöriga får tillträde till redaktionen, dels är det en legitimation för journalis-
terna när de är ute på jobb. Kutymen med redaktionsanknutna presskort växte fram under 
mitten av 1980-talet. Ett ytterligare skäl, utöver säkerheten och legitimeringen, var att även 
de journalister som inte var anslutna till SJF, Svenska Journalistförbundet skulle ha press-
kort. 
342 Då och då blommar debatten om gränsdragningar mellan underhållning och nyheter upp. 
Det finns de som ifrågasätter att journalister som exempelvis leder frågeprogram ska kunna 
vara anslutna till Svenska Journalistförbundet. 
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vind, og gjør det klart for alle og enhver: Dette står vi for, dette er de prin-
sipper vi arbeider etter.343 

Det finns många som vill styra vad som sägs och skrivs av journalister. 
Medieägare, politiker, lobbyarbetare, ideella organisationer, företag,  
anställda och enskilda medborgare – alla har sina motiv till att ett skeende 
skildras ur en viss vinkel. Med en reglerad yrkesetik förväntas redaktioner 
och journalister representera en gemensam ram för den publicistiska verk-
samheten. 

Med en reglerad yrkesetik formuleras de förväntningar som finns på 
journalister. Den sammanfattar moraliska beteenden som ersätter en detal-
jerad lagstiftning för publicistisk verksamhet; identifierar gemensamma 
ideal och normer för gruppen; hjälper gruppen att värna om sin status samt 
förstärker journalisters förhandlingsmakt gentemot arbetsgivare. Dessa 
målsättningar är rimliga för en godtagbar yrkesetik, men en reglerad etisk 
modell har vissa svagheter som jag menar begränsar dess möjligheter som 
en godtagbar yrkesetik.344 Däremot finns det andra etiska modeller som på 
ett bättre sätt kan svara upp mot liknande målsättningar. Det är sådana som 
är inriktade på dygder, ansvar, kallelse och ett holistiskt tänkande. Men 
först till skälen varför en reglerad yrkesetik inte är hållbar. 

Nackdelar med en reglerad yrkesetik 
Den övergripande kritiken mot en reglerad yrkesetik är att den inte uttryck-
er vad moral handlar om och hur vi kan förhålla oss till den. I den modellen 
ryms inte ett synsätt på moral som varande ambivalent och mångfaldigt. 
Tvärtom tycks avsikten vara att släta ut olikheter inom journalistiska kultu-
rer och mellan individer. Det betyder inte att argumenten i sig inte är berät-
tigade, men de kanske kan uppfyllas utan en reglerad yrkesetik, genom att 
man närmar sig yrkesetiken från ett annat håll. Jag börjar med fyra invänd-
ningar mot den reglerade etiken: 

                             
343 Burås, Svein; aa, s 27 
344 En övergripande synpunkt om brister med etiska koder framförs av John C Merrill, pro-
fessor vid universitetet i Missouri, USA: ”As I see it, a main problem with most codes of 
ethics is that they try to do too many things at once. Their writers are never quite sure 
whether to make them inspirational (credal) or to make them normative (legalistic), to make 
them personal or impersonal, formal or informal, relative or absolute, directive or sugges-
tive.” Merrill, John C; “Codes of Ethics”, artikel i Gordon, David; Kittros, John M; Reuss, 
Carol; Controversies in Media Ethics, Longman, New York 1996, s 77 
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1. En reglerad yrkesetik främjar en ytlig förståelse av moral. 
2. En reglerad yrkesetik framhåller hur vi ska vara i vår yrkesroll mer 

än som människor. 
3. En reglerad yrkesetik beskriver inte den moral som journalister har 

i praktiken. 
4. En reglerad yrkesetik tenderar att förväxla moral med juridik. 

(1) Den första invändningen är att en reglerad yrkesetik främjar en ytlig 
förståelse av moral. Med en ytlig förståelse menar jag en som inte lämnar 
utrymme för mångfald eller ambivalens och därför inte bidrar till att för-
djupa den moraliska medvetenheten. Etiska regler som fungerar som orien-
teringskarta för yrkesverksamheten riskerar att konservera en uppfattning 
om moral såsom synonymt med regeltillämpning. Frågan till den enskilda 
journalisten eller redaktionen blir om de har överträtt några regler. Inte på 
vilket sätt de har tänkt och agerat eller vilka överväganden som har legat till 
grund, utan snarare om de har ”hållit sig inom ramen” för vad som är  
tillåtet. Filosofen Jeremy Bentham använde metaforen av ett panoptikon för 
att illustrera hur offentlighet och synlighet medför en självreglering. Vi 
kontrollerar varandra och utövar därmed makt över varandra.345 Jag menar 
att en reglerad yrkesetisk modell kan ha, eller syfta till att ha, en sådan  
kontrollerande funktion. Den tecknar en normativ social agenda för ett för-
väntat beteende som kan bli självuppfyllande. Reglerna kan användas som 
maktutövning och social kontroll istället för att skapa förväntningar om 
individuellt moraliskt ansvar och en argumenterande moralisk hållning. En 

                             
345 Teologen Ola Sigurdson kommenterar Benthams metafor i relation till en analys av 
filosofen Michel Foucault. Effekten av kontrollen är att ”Maktutövningen är nämligen inte 
längre något yttre, utan något inre, en internaliserad disciplinering. Denna disciplinering 
tjänar inte längre endast till att avvärja faror, utan också till att få mer nytta ut av individen/-
--/Nyckelorden för den nya maktutövningen blir inte längre fysiskt våld, utan disciplinering, 
normalisering och kontroll. Detta innebär en helt ny ordning i den mänskliga mångfalden”. 
Sigurdson, Ola; Den goda skolan. Om etik, läroplaner och skolans värdegrund, Studentlitte-
ratur, Lund 2002, s 93f . En effekt av normalisering och kontroll är bland annat att det finns 
en konsensus om verklighetstolkning och arbetsmetoder. Massmedieforskaren Ylva Brunne 
kritiserar detta i en intervju: ”Ni [journalisterna, min amn] vill upprätthålla bilden av att ni 
inte längre tar ställning, att ni bara berättar vad ni ser och hör. Ni verkar vara blinda för att 
ni faktiskt sprider ideologi med era texter. Tankemönstret på redaktionerna och rutinerna för 
nyhetsarbetet leder till att de som har makten i samhället får formulera problemen och före-
slå lösningarna medan de grupper som befinner sig långt från maktens centrum blir osynliga 
eller beskrivs som främmande eller skrämmande/---/Det finns djupa ideologiska klanger i 
begrepp som invandrarkille eller invandrargäng. De väcker en hel värld av negativa, medie-
skapande associationer. Detta insåg reportrarna [som Brunne har intervjuat]. Men tidsbristen 
och yrkeskulturens krav att skriva enkelt, slagkraftigt och igenkännligt gjorde att de ändå 
använde dem”. Dagens Nyheter; ”DN gick rasisternas ärenden”, 15 sept 2005 
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god yrkesetik präglas av mångfaldens komplexitet. Mångfald är motsatsen 
till homogenitet, enhet och likhet. Mångfald innebär öppenhet för plura-
lism346 och den differentiering som kan rymmas i en enda händelse eller hos 
en enda reporter.347 Mångfald innebär att tolka händelser ur en mängd olika 
perspektiv, istället för ett enda. Mångfalden syftar inte till att presentera 
helhetslösningar, utan består i att kritiskt förhålla sig till komplexa dimen-
sioner hos personer, händelser och strukturer. Det medför att mångfalden 
ger utrymme för det oförutsebara. 

Debatten bland svenska journalister avspeglar två synsätt på den regle-
rade yrkesetiken. Å ena sidan finns de som förespråkar ett stramare och mer 
detaljerat regelverk. Å andra sidan finns de som argumenterar för över-
gripande riktlinjer som visar på intentionerna i en god moral.348 Bland före-

                             
346 Ett sätt att tala om pluralism företräds av Gregor McLennan som indelar den pluralistiska 
teorin i tre perspektiv: den metodologiska, den sociokulturella och den politiska pluralismen. 
Utmärkande för den metodologiska pluralismen är en mångfald av lämpliga undersök-
ningsmetoder, en mångfald av substantiella förklarande ”paradigm”, många sanningar och 
många världar. Utmärkande för den sociokulturella pluralismen är många typer av viktiga 
sociala relationer, många subkulturer, multipla identiteter, multipla jag. Utmärkande för den 
politiska pluralismen är erkännande av sociokulturella skillnader, underlättande av skillna-
der, skillnaders representation vid alla grundläggande beslutsfattande arrangemang. McLen-
nan, Gregor; Pluralism, Open University Press, Bristol 1995, s 6f 
347 I mina intervjuer berättar flera av reportrarna om frustrationen över de sammanhang som 
skildras och utförs på ett likartat sätt. De beskriver sig själva som en del av en flock med 
samma sätt att tänka och skriva. I sådana situationer verkar det som om en given nyhets-
struktur, ett ”maskineri”, krockar med reporterns egen ambition eller personlighet. Det 
framstår som om det finns en brist i kommunikation och förståelse som sådan, en brist som 
krockar med föreställningen om att journalistik ska täcka en helhet eller vara objektiv och 
neutral. Ett exempel är när journalisten Mia Odabas tillsammans med entreprenörsutbild-
ningen eXcalibur prövade att vända på rollerna. Entreprenörerna intervjuade journalisten 
och efteråt fick Odabas reagera på resultatet: ”Det som deltagarna i eXcalibur utsatte mig för 
som journalist var nytt. Och det var fruktansvärt, men lärorikt. Som journalist är jag van vid 
att ha kontroll – jag vet vad jag vill fråga och har aningar om hur intervjun kommer att 
gestalta sig. I denna omvända situation var jag helt vilse. Jag kände mig förstorad, samtidigt 
reducerad och kraftigt förenklad när jag senare läste deras text. Nog var det mina ord, men 
var det så här de hade uppfattat dem?”, Odabas, Mia; ”Ombytta roller i utbildning och jour-
nalistik”, Svenska Dagbladet, 4 sept 1997 
348 När Stig Fredriksson tillträdde som ordförande i Publicistklubben i september 2004 
argumenterade han enligt journalisten Nils Funcke för mer detaljstyrda yrkesetiska regler. 
Framför allt gällde det punkt 14 i de pressetiska reglerna om kriminaljournalistik. Journalis-
ten Nils Funcke var av en annan åsikt och menade att ”En återgång till detaljreglering skulle 
ytterligare försämra den pressetiska diskussionen ute på redaktionerna, Samvetet skulle 
flytta från utgivaren och redaktionerna till en korporativistiskt sammansatt nämnd.” Funcke, 
Nils; ”I juristernas fotspår”, Journalisten, 5–11 okt 2004. Efter mordet på utrikesminister 
Anna Lindh och de publiceringar som följde därefter drog Sveriges Televisions reporter 
Lars Adaktusson slutsatsen att den svenska pressetiska modellen har havererat. Framför allt 
beror det enligt Adaktusson på att publicisterna har mist förmågan till ”självkritik, eftertanke 
och oro för förlorad trovärdighet”. Han anser att det under flera år har rått en ”betingad 
reflex inom journalistkåren att underkänna ifrågasättanden och idiotförklara kritiker”. Han 
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språkarna för detaljreglering sägs det vara en förtroendefråga att yrkes-
gruppen kan peka på vissa ideal. På så vis kan förekomsten av reglerna i sig 
vara viktigare än hur de egentligen praktiseras.349 De visar en ambition, en 
överenskommelse om ett moraliskt handlingsmönster, som pekar på yrkets 
ideal. Det finns två svårigheter med ett sådant synsätt. (1.1) För det första: 
om journalistiken är heterogen i praktiken, vad betyder då en reglerad  
yrkesetik – egentligen? Om reglerna inte stämmer överens med praktiken 
kan de få motsatt effekt för förtroendet: att journalister bryter mot sina egna 
handlingsideal. Mångfald och tolkningar av värderingar kan då bli häm-
mande istället för berikande.350 (1.2) För det andra kan en homogen fram-

                                                                                                                           
slutsats är att ”självsaneringen är inte tillräcklig/--/det inte längre bara är kvällstidningar som 
har svårt med gällande spelregler [Etiska regler för press, radio och tv] Med hänvisning till 
allmänintresset hänvisar även morgontidningar och etermedier med sanning och relevans”, 
Adaktusson, Lars; ”Den svenska pressetiska modellens haveri”, Medieakademins årsbok 
2004, http://www.fb.se/medieakademin/, s 20, 26. Kulturchefen på Expressen tycker sig 
märka en ökad tendens hos journalistkolleger att efterlysa skärpta etiska regler för att tygla 
sådan journalistik som man finner oetisk: ”Här anar man en längtan efter en resolut träd-
gårdsmästare som rensar i rabatter och sängar. Bort med nässlor och änglatrumpeter. Här 
ska vi endast odla morötter i raka rader. I den svenska mediedebatten kan man inte sällan 
tycka sig skymta en föreställning om tryckfrihet som ett slags branschstöd, en statlig sub-
vention, som medieindustrin måste göra sig förtjänt av genom gott uppförande och social 
samarbetsvilja. Det är en fundamental och farlig missuppfattning.”, Svensson, Per; ”Bränn-
nässlan trivs vid dynga”, Svenska Dagbladet, 18 maj 2005. Den publicistiska ledningen på 
Svenska Dagbladet kommenterar debattserien Ett tystare Sverige, där bland andra Svenssons 
artikel ingick: ”Sammantaget verkar lusten att lägga tillrätta det som trycks och sänds ofta 
vara större än lusten att försvara den stökiga, frispråkiga och konfliktfyllda offentligheten/---
/om tryckfriheten menar vi att det är fel att se den som en rätt som medierna har på nåder så 
länge som man uppfyller någon annans – vems? – ideal.” Samuelsson, Lena K; Linder, P J 
Anders; Nilsson, Mats-Eric; ”Förbud mot smaklöshet?”, Svenska Dagbladet, 1 juni 2005 
349 Reportern på Dagens Nyheter Gert Svensson granskade i en serie artiklar journalistkultu-
ren. Han pekar på förekomsten av ett detaljerat regelverk som hamnar i konflikt med yrkes-
praktiken. Kritik mot arbetsmetoder och publiceringar besvaras med hänvisningar till all-
mänhetens intresse: ”Vi journalister hänvisar ofta till något som kallas allmänintresset. Vi 
hävdar att läsarna och tittarna har rätt att få veta vad som händer – vi gör bara vårt jobb. 
Men duger den förklaringen?”, Svensson, Gert; ”Medierna frossar i människors elände”, 
Dagens Nyheter, 6 sept 2005. Ett annat exempel på att journalistikens komplexa moraliska 
frågor ställs i skuggan formulerades av den publicistiska ledningen för Svenska Dagbladet: 
”Sällan eller aldrig handlar diskussionen om hur medierna har klarat sitt rapporterings- och 
granskningsuppdrag/---/Kanske är det till och med så att dessa återkommande debatter om 
mediernas övertramp stjäl uppmärksamhet från en viktigare frågeställning: att det pågår en 
uttunning av öppenhet och yttrandefrihet i Sverige?/---/Om det finns en växande skepsis mot 
öppenhet, åsiktsbrytning, publicering, vad beror det på? Ett allmänt fall i mediernas kvalitet? 
Knappast. Lägg en dagstidning från 1960-talet bredvid en från idag; den jämförelsen utfaller 
inte till den äldre tidningens fördel.” Samuelsson, Lena K; Linder, P J Anders; Nilsson, 
Mats-Eric; ”Öppenheten är hotad”, Svenska Dagbladet, 3 maj 2005 
350 Carol Reuss, professor vid universitetet i North Carolina, Chapel Hill, i USA, anser att 
yrkeskoder är impotenta och alltför ofta finns för att uppvisa fasader om korrekt uppförande: 
”Written codes of ethics suggest that mass media, and the men and women who produce 
them, are virtous servants of society. They imply unified allegiance to professional standards 
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ställning av journalister vara ett hot mot yrkets status och för förtroendet 
för journalistiken. En homogen journalistkår kan uppfattas som en särskild 
klass eller ideologisk grupp i samhället. En privilegierad grupp som kan 
misstänkas för att tala i egen sak. En reglerad yrkesetik med homo-
geniserande anspråk menar jag ökar förväntningarna på den enskildas loja-
litet gentemot gruppen och den faktiska makten som grupp. Risken för att 
utnyttjas av lobbygrupper och särintressen kan därmed öka eftersom förut-
sägbarheten ökar. Dessutom kan det vara svårt att själv tillhöra den mest 
inflytelserika makten och samtidigt förmå att granska sig själv. Den klas-
siska frågan i sammanhanget är: Vem granskar granskarna? En av kriti-
kerna av en reglerad yrkesetik är journalisten Göran Rosenberg. 

Men en institutionaliserad moral blir lätt stum och dubbel. Och en inlärd yr-
kesidentitet som i så hög grad bygger på just en moralisk hållning kan lätt 
förvandlas till ett skråskrank eller en dimridå. Ju större moraliska pretentio-
ner, desto större risk. Den identitet som numera formuleras, vidmakthålls 
och inympas i journalister via yrkesutbildningar, yrkesorganisationer och 
medieföretag har redan utvecklats till bådadera. Ett skrank för en ny, ”pro-
fessionaliserad”, journalisttyp med exklusiva anspråk på att i demokratins 
tjänst korrekt kunna bedöma, formulera och presentera nyheter. En ridå för 
en journalistik som i namn av att producera en samhällstjänst producerar en 
vara till försäljning.351 

Rosenberg kritiserar utvecklingen mot en enligt hans bedömning alltmer 
homogen yrkesidentitet och strävan efter en hög yrkesstatus. Det innebär 
för honom att ge avkall på yrkets identitet, som är en hållning snarare än en 
professionell status. Samma synsätt visar journalisterna i mina intervjuer. 
De talar om yrket som identitet. Eva, Johannes, Mikael och Daniel beskri-
ver moralen som en ryggmärgsreflex. Det är yrkesidentiteten och den  
sociala kulturen, snarare än reglerna, som hos dem förstärker både önsk-
värda och ovälkomna moraliska beteenden. 

(2) Den andra invändningen är att en reglerad yrkesetik framhåller hur 
vi ska vara i vår yrkesroll mer än som människor. Yrkesrollen framställs 
som om den har en egen kollektiv moralisk agenda, som skiljer sig från 
individernas moral. Men en moralisk medvetenhet bör vara integrerad i en 
persons yrkesroll såväl som i hennes privatliv. I praktiken visar det sig att 
den journalistiska verksamheten både är generaliserbar och specifik. Hand-

                                                                                                                           
of performance in a business where the media and the assignments undertaken by the men 
and women who produce them are so varied that codes can neither describe nor proscribe 
their activities/---/in general the codes of ethics are ambiguous and unenforceable.” Reuss, 
Carol; “Codes of Ethics”, artikel i Gordon, David; Kittros, John M; Reuss, Carol; Contro-
versies in Media Ethics, Longman, New York 1996, s 65 
351 Rosenberg, Göran; aa, s 247 
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lingarna kan därför också vara både universaliserbara och partikulära. Att 
skilja mellan yrkesrollens moral och privatmoral kan leda till att den mora-
liska reflektionen i yrkesrollen blir opersonlig och ytlig. Därför är det istäl-
let eftersträvansvärt att den harmonierar med den personliga moralen.  
Ytterligare ett perspektiv är att en etisk modell som skiljer mellan yrkesroll 
och personlig moral, avspeglar en människosyn som å ena sidan tenderar 
att se journalister som roller och inte som människor och å andra sidan 
uppfattar att människan i journalisten inte har med yrket att göra.352  

Att en yrkesgrupp kan identifiera gemensamma ideal och normer behö-
ver inte motiveras av en reglerad yrkesetik. En sådan identifikation kan 
finnas till exempel genom den erfarenhet och praxis som utövas. Erfaren-
heter kan rymma både homogenitet och mångfald genom att journalister 
har utvecklat ett visst sätt att arbeta och har gemensamma mål med yrket, 
även om sättet det genomförs på är olika mellan redaktioner och individer. 
Risken med en reglerad yrkesetik är att yrkesgruppen förväntas –  
underförstått – att vara homogen, inte genom erfarenhet utan genom ett 
demokratiskt beslut. Genom att reglera journalistikens handlingsnormer 
specificeras också vad ett önskvärt beteende är. Här framstår det som om 
någon – journalistförbundet, arbetsgivarna, mediemottagarna – i förväg 
definierar den rätta vägen. Reglerna föreskriver handlingarna. Det förväntas 
att den enskilda journalisten accepterar reglerna, underkastar sig dem. På så 
vis riskerar händelser och skeenden att undgå journalisterna, eftersom nor-
men är att betrakta och värdera situationer på ett homogent sätt.353 

                             
352 Per Yng, chef och ansvarig utgivare på Rapport, tycker att cynismen är journalistikens 
värsta fiende. En del av cynismen är när reportrar tar sin yrkesroll eller ett uppdrag som 
intäkt för att överskrida moraliska gränser: ”Jag är journalist – och människa. Jag kan inte ha 
en moral privat och en i yrket. Det funkar inte. I så fall skulle jag ju vara en riktig cyniker 
och förlora mig själv/---/Alla journalister borde vårda en personlig etisk hållning”, Dagens 
Nyheter; ”Vi måste lära oss säga stopp”, 9 maj 2005. Lars Adaktusson anser att journalister 
ser sig som ”viktigare och mer inflytelserika än andra yrkesgrupper. Känslan av att stå på 
det godas sida, att ha ett speciellt uppdrag och att vara utvald är inte ovanlig. Den attityden – 
att vara höjd över kritik – är stötande, men den riskerar dessutom att skapa en självbild som 
är falsk”, Adaktusson, Lars; aa, 2004, s 22. Medieforskaren Anja Hirdman beskriver 
granskningen av granskarna som ett moment 22: ”det finns en motvilja eller oförmåga hos 
flertalet journalister att se journalistiken som en institution med egna regler och konventio-
ner. Att det egna mediets eller genrens regler sällan granskas kan delvis bero på att dessa 
internaliseras som ett slags ’självklarhetsperspektiv’ på det egna utövandets villkor”, Hird-
man, Anja; ”De granskande granskarna: kritik, underhållning och sensationalism”, Medie-
akademins årsbok 2004, http://www.fb.se/medieakademin/ 
353 Jan Wifstrand, Dagens Nyheters chefredaktör, identifierar fyra kollektiva normer som 
konserverar en negativ homogen journalistkultur. Det är världsförbättrarattityden; en över-
driven ängslan att tycka rätt; förenklingens tyranni samt journalisternas snarstuckenhet och 
rädsla för självkritik. ”Vi borde gå på djupet när det gäller etiken och vara mer självutläm-
nande!”, Dagens Nyheter; ”Vi journalister är dåliga på självkritik”, 20 sept 2005 
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I praktiken är varken journalister konsekventa eller journalistik enhetlig. 
Därför finns det anledning att ifrågasätta en reglerad etisk modell och istäl-
let försvara en modell med karaktärsgrundade anslag, såsom en dygdetisk 
eller en ansvarsmoralisk yrkesetik.354 De centrala frågorna är: vilka slags 
människor behöver journalister vara och vad ska de eftersträva? Frågeställ-
ningen kan illustreras av en konflikt på Sveriges Radio hösten 2004. Den 
handlade om tolkningen av hur en allsidig nyhetsförmedling tillämpas.355 
Sveriges Radios reporter Cecilia Uddén kommenterade det amerikanska 
presidentvalet i samtal med debattören och författaren Johan Norberg. 

Det är ingen kontroversiell ståndpunkt att tycka att Kerry vore bättre för 
världen än Bush, om man ser till resten av omvärlden och Europa, där 85 
procent av människorna tycker att Kerry vore bättre än Bush i det här valet. 
Och jag tycker heller inte att svenska medier har något som helst krav på sig 
på opartiskhet, när det gäller valet i USA. Vi har ju ingen anledning att vara 
opartiska och redovisa båda ståndpunkter på samma sätt som vi skulle göra 
det i svenska val.356 

I Sveriges Radios public service-uppdrag formuleras att ”Sändningsrätten 
skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt 
yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda inom ljudradion”.357 Uddén 
sattes i två veckors karantän för sitt uttalande. Men reaktionerna på hän-
delsen demonstrerar en mångfald av uppfattningar om tolkningen av opar-
tiskheten. Reaktionerna handlade i huvudsak om två aspekter, dels om 
opartiskhet ska gälla enstaka program och enskilda medarbetare istället för  
kanalen i sin helhet, dels om opartiskhet står i strid med att en journalist ger 
uttryck för sin åsikt. Göran Rosenberg försvarade Uddén och menade att 
det är helheten av hennes journalistik som ska bedömas, inte ett enstaka 
uttalande: ”Det är uppseendeväckande att man har tillämpat karens”.358 
Pressombudsmannen Olle Stenholm argumenterade för att all journalistik 

                             
354 I en kommentar i Dagens Nyheter undrar Barbro Hedvall vad yrkesmoral är. Hon funde-
rar över hur ett stort mått av bristande yrkesmoral kan uppstå inom olika yrkesgrupper och 
menar att moraliska brister i kollektiva yrkesgrupper är komplicerade att förändra. ”Det är 
svårt att förstå hur människor så lätt befriar sig från hämningar i yrkeslivet. Grupptrycket är 
starkt och det har också verkat för att hålla ihop yrkeskårer, nu tycks det verka i motsatt 
riktning.”, Hedvall, Barbro; ”Yrkesmoral – vad är det?”, Dagens Nyheter, 9 nov 2004 
355 Första paragrafen i Etiska regler för press, radio och tv lyder: ”Massmediernas roll i 
samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhets-
förmedling.”  
356 Sveriges Radio; P1 Morgon, 26 okt 2004 
357 http://www.sr.se/omsr/om_public_service 
358 Sveriges Radio; Studio Ett, 29 okt 2004 
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bygger på värderingar.359 Arbetsgivarens motivering löd: ”Vi ska inte ta 
ställning. Våra medarbetare har stort inflytande, och de får inte misstänkas 
för att missbruka det. Man kan säga att vi har betalt för att inte ha full  
yttrandefrihet.”360 ”Man måste följa programreglerna om man ska jobba i 
Sveriges Radio. Det är viktigt för vår trovärdighets skull”, förklarade Sve-
riges radios programdirektör Kerstin Brunnberg.361 Uddén ansåg förvisso 
själv att uttalandet hade varit obetänksamt. Hennes tolkning löd: 

Myten om den objektiva sanningen upprätthålls av både producent och kon-
sument. Men mot detta står engagemang, subjektivitet, inlevelse, skepsis 
och nyfikenhet./---/Men denna subjektiva, skeptiska, kritiska och naturligt-
vis också betydligt mer arbetskrävande närvaro – som jag tror är mediernas 
främsta konkurrensmedel – håller på att bli en bristvara när allt fler journa-
lister sitter på redaktioner och opartiskt sorterar information som kommer 
till dem i datorerna, i stället för att själva vara ute, söka upp källor och regi-
strera intryck./---/En dålig journalist har en dold agenda som inte sällan kläs 
i en opartisk blank kostym. En bra journalist är kritiskt ifrågasättande och 
har en intellektuell nyfikenhet, grundad i kunskaper som ständigt måste 
uppdateras. En bra journalist problematiserar och vågar visa engagemang.362 

Debatten illustrerar två saker. (1) För det första att det finns en skillnad 
mellan ett konsekvensneutralt förhållningssätt, som tycks vara Brunnbergs 
perspektiv, och en socialt ansvarsteoretisk position, som ligger närmast 
Uddéns synsätt. Det tycks som om Brunnbergs huvudsakliga argument är 
att informationen i Sveriges Radio ska komma lyssnarna till del fri från 
värderingar och att konsekvenserna i så hög grad som möjligt ska vara  
förutsebara. Uddén förnekar att det finns en värderingsfri journalistik och 
vill istället inbjuda lyssnarna till delaktighet. Hon tycks anse att bra journa-
listik också leder till konsekvenser som är oförutsebara, därför att den tar 
ställning. (2) För det andra betonar Brunnberg förväntningar på journalis-
ternas förmåga att leva upp till en bestämd yrkesroll. Hon försvarar en 
handlingsreglerad yrkesetik. Uddén argumenterar istället för en karaktärs-

                             
359 Stenholm argumenterade för att all journalistik bygger på värderingar och att begreppet 
opartiskhet har ”getts en alldeles för vid tolkning i Uddén-debatten”. ”Opartiskhet utesluter 
inte på något sätt en enskild journalists möjligheter att självständigt tolka det hon rapporterar 
om, det utesluter inte personligt engagemang och personligt temperament, det utesluter inte 
originalitet till vare sig innehåll eller form. I fråga om centrala moraliska och politiska vär-
den är opartiskhet dessutom bannlyst. En journalist får inte stå opartisk mellan demokrati 
och diktatur, mellan den enskildes jämlikhet och integritet å ena sidan och underkastelse och 
förnedring å den andra.” Stenholm, Olle; ”Opartiskhet utesluter inte självständiga val”, 
http://www.journalisten.se/, 16 nov 2004 
360 Dagens Nyheter; ”Oro på SR efter uttalande om subjektiv rapportering”, 28 okt 2004 
361 Dagens Nyheter; ”Journalist förbjuds bevaka USA-valet”, 27 okt 2004 
362 Uddén, Cecilia; ”Döm mig efter min gärning”, Svenska Dagbladet, 30 okt 2004 
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grundande etik, vilken hon anser leder till mångfald och engagemang. Detta 
är två motstridiga sätt att tänka om yrkesetik. Tendensen i Brunnbergs syn-
sätt är att yrkesrollen ska hållas isär från personligheten, medan Uddéns 
inställning är att yrkesrollen blir relevant först när den kombineras med 
personligheten. Uddéns resonemang medför, som jag ser det, större utrym-
me för en moraliskt ansvarig hållning. 

I min empiriska studie framkommer liknande synpunkter om karaktärens 
betydelse i moraliska frågeställningar. Informanterna talar om metoder för 
att ”sudda ut” gränsen mellan yrkesroll och personlighet för att möta inter-
vjupersonen så jämbördigt som möjligt. Det kan vara ett sätt att hantera 
eventuella fördomar om stereotypa föreställningar eller ett sätt att dölja den 
maktposition som journalisten har. Men det finns också situationer när  
yrkesrollen blir ett sätt att skydda sig mot personliga reaktioner, såsom vid 
kris- och katastrofjournalistik eller i samband med granskning av makt-
havare.363 I intervjuerna framkommer att det finns skillnader i sättet att ta 
moraliskt ansvar. När journalisten i högre grad har kombinerat yrkesrollen 
med personligheten är hon mer angelägen om att se till konsekvenserna av 
publiceringar, än när yrkesrollen fungerar som ett pansar och jobbet görs 
trots att man inte vill. 

En annan problematisk aspekt av en ”omänsklig” yrkesroll är att idealen 
riskerar att leva sitt eget liv utan att brytas med verksamheten. I inter-
vjuerna ger reportrarna uttryck för en relativt homogen uppfattning om 
vilka ideal som beskriver verksamheten, men tolkningarna och tillämp-
ningen varierar från situation till situation. Ingen av journalisterna har hän-
visat till Etiska regler för press, radio och tv som guide för sitt agerande. 
Istället har de talat om erfarenheter i journalistrollen, ryggmärgsreflex och 
moralisk intuition. Exemplet Brunnberg och Uddén illustrerar å ena sidan 
arbetsgivarens perspektiv att använda regler som riktlinjer för reporterns 
yrkesroll och lojalitet, å andra sidan reporterns vilja och ambition att för-
djupa sig som yrkesmänniska. I en hållbar yrkesetisk modell harmonierar 
dessa aspekter med varandra. 

Försvaret av ett homogent yrkesrollstänkande har flera orsaker. En av 
dem är utvecklingen mot en allt större professionalisering i syfte att stärka 
statusen för den egna gruppen. Det handlar då om utbildning kring en viss 
                             
363 I en intervju berättar en före detta kriminalreporter på Expressen om hur yrkesrollens 
identitet, både den förväntade och den han själv utvecklade som stjärnreporter, slutligen blev 
orsaken till att han sade upp sig 1993: ”Det sker något i huvudet på en. Till slut vet man inte 
vad man håller på med. I kvällstidningsmiljön slutar man att tänka större tankar./---/Under 
framgångsåren på Expressen trodde vi på fullt allvar att vi var Sverige bästa journalister för 
att vi jobbade på Sveriges största tidning. Det var först när jag sagt upp mig som jag insåg 
hur lite jag kan och att jag stod kvar på ruta A.” Journalisten; ”Det tapetserades med våld”, 
15–21 okt 1998 
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sorts tänkande och handlande som etablerar en egen yrkesideologi. Mats 
Alvesson, som är professor och organisationsforskare vid Lunds uni-
versitet, drar slutsatsen att en ökad professionalisering leder till skråtänkan-
de och standardisering: 

Det finns ingen anledning att tro att någon med en viss examen nödvändigt-
vis eller ens med stor sannolikhet är en framtida duktig yrkesperson. Profes-
sionaliseringsidén utgår från att så är fallet./---/Professionalisering innebär 
stängning. Det handlar om uteslutning av andra och inlåsning av den egna 
yrkesgruppen. Enbart de med rätt formell behörighet skall få komma i fråga. 
När man reser murar mot andra grupper för att monopolisera en viss  
arbetsmarknad blir det inte bara svårt för andra att ta sig in utan också för en 
själv att ta sig ut.364 

Ambitionen att öka statusen för den egna yrkesgruppen, det må vara hos 
lärare, poliser, socialarbetare eller journalister, bygger på tanken om män-
niskors likhet och lojalitet gentemot yrkesideologin. Det man möjligen 
vinner i ena änden, såsom en tydlig identitet utåt och enkla formella be-
hörighetskrav, riskerar yrkesgruppen att förlora i andra änden, eftersom 
man kan bygga in oönskade faktorer. En tillåten mångfald av yrkesprofiler 
och personligheter samt ett bejakande av moraliska handlingssätt stärker 
yrkets hållbarhet på längre sikt. 

(3) Den tredje invändningen är att en reglerad yrkesetik inte beskriver 
den moral som journalister har i praktiken. I analysen av den reglerade 
yrkesetiken i kapitel två visade jag dels att de befintliga publicitetsreglerna 
och yrkesreglerna är handlingsnormerande, dels att normerna är mot-
stridiga. Vissa regler liknar konsekvensetiska resonemang medan andra 
vetter åt deontologiska principer. Kanske är det en konsekvens av mot-
sägande ambitioner mellan ideal och praktik.365 I mina intervjuer och i dis-
kussioner om publicistiska och yrkesetiska frågor så tycks förhållnings-
sättet inte vara att reportrarna leds av handlingsregler, utan snarare att de 
anpassar moralen beroende på erfarenhet, ideologi, situation och person. 
Det finns inga handlingsregler som gäller i alla situationer och det är heller 
inte så att konsekvenserna alltid påverkar bedömningen av publiceringar. 

Visst fångar Etiska regler för press, radio och tv vissa av yrkesetikens 
frågeställningar, men problemet är att de formuleras på ett begränsande 
sätt. Yrkesetiken är i praktiken komplex och rör sig på flera plan samtidigt: 

                             
364 Alvesson, Mats; aa 
365 Utöver analysen av själva reglerna i kapitel två angav jag också två skäl till att sanerings-
systemet har ett begränsat synsätt på etiska frågeställningar: (1) För det första fälls inga 
publicister eller journalister på grund av ett för stort mått av försiktighet. (2) För det andra 
omfattar den reglerade etiken nästintill uteslutande nyhetsjournalistik. 
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ett metaplan, ett ideologiskt plan och ett plan som rör den specifika situa-
tionen.366 Dessa tre aspekter interagerar. (3.1) För det första tycks upplevel-
sen av en överordnad homogen struktur vara påtaglig. Det handlar om  
yrkesroll, arbetsmetoder och yrkesideologi. Denna homogenisering fram-
står som positiv i vissa lägen och negativ i andra. Det beskrivs som en styr-
ka att det ingår vissa uppgifter som definierar journalistikens innehåll,  
såsom att informera, granska och underhålla. Men i tolkningen av vad detta 
innebär i praktiken kan dominanta homogena strukturer upplevas som en 
belastning och en inskränkning av handlingsutrymmet och det moraliska 
ansvaret.  

(3.2) För det andra finns det en glidning mellan vad som är ändamåls-
enligt och vad som är förpliktigande. Reglerna rymmer inte den mångfald 
av aspekter som finns i praktiken, men har ett skrivsätt som om de hade 
ambitionen att göra det. Konstruktionen av saneringssystemet förstärker en 
sådan tolkning. De uttrycker heller inte på vilket sätt reportern ska hantera 
exempelvis känslor av skuld, självförtroende eller eftertänksamhet, sådana 
aspekter som reportrarna beskriver som grundläggande för hur de fungerar i 
sin yrkesroll. Min uppfattning är inte att en reglerad yrkesetisk modell  
skulle vara bättre om den förstärkte sådana drag, utan jag vill peka på att 
det finns ett glapp mellan inställningen att en handlingsreglerad etik förvän-
tas öka människors moral och att den faktiskt gör det.367 

(3.3) För det tredje finns det i den befintliga reglerade modellen en 
skrivning som öppnar för ett annat synsätt än det reglerade. Det är ingres-
sens formulering att ”Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell 
regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgif-

                             
366 Nigel G E Harris, professor vid Filosofiska institutionen i Dundee i England, har påpekat 
att det finns två brister med yrkesetiska koder av det reglerade slag som finns för journalis-
ter. För det första att regler om etik alltid tenderar att släpa efter utvecklingen vilket leder till 
att ”the relevant codes of conduct have been left behind and most have nothing to say about 
the ethical issues that these trends are producing”. För det andra framstår det som om de 
etiska reglerna har för avsikt att vara handlingsnormerande för all journalistik, men i prakti-
ken finns det flera områden som inte belyses, såsom exempelvis ”the wide area of advice 
columns carried in many papers, ranging over health, personal relationships, gardening, 
travel, and financial matters”, Harris, Nigel G E; aa, s 64f 
367 Harris utvecklar samma syn: ”A code which merely advocated ideal standards of behav-
iour for journalists, and made no link between those standards and what people actually do, 
would be considered irrelevant by most practising journalists, and hence would be unlikely 
to influence their actions. If a code is to be effective in bringing about improvements in the 
professional behaviour of reporters and editors, it is more likely to be successful if it starts 
from the basis of actual practice. Nevertheless, any existing codes, particularly those in 
Britain, seem unnecessarily negative in tone: they present lists of the types of action which 
are to be avoided, but say relatively little about what would constitute good practice and 
how it might be achieved”. Aa, s 75 
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ten”.368 En ansvarig hållning kan avspegla en medvetenhet om tillvarons 
komplexitet och behovet av både erfarenhet och karaktärsegenskaper som 
gör journalisterna utrustade för att ha en ansvarig hållning. Men det synsät-
tet tycks inte prägla den tillämpade etiken i publicitetsregler, yrkesregler 
och regler mot textreklam. Det är ett problem när handlingsregler i en  
yrkesetik begränsar det moraliska utrymmet i förhållande till praktiken, 
eftersom reglerna då antingen tenderar att användas med inställningen ”allt 
som inte är förbjudet är tillåtet” eller med en kollektiv förnöjsamhet med att 
verksamheten är moralisk så länge den inte prickas av saneringsnämnder 
eller domstolar. 

Intentionen med den reglerade modellen och saneringssystemet är att 
vara normerande. Det finns en förväntan om orsak och verkan: förekomsten 
av etiska regler förutsätter att de efterlevs. Men i praktiken kan det synsättet 
få omoraliska effekter och brista i trovärdighet om etiken inte är förankrad 
hos journalisterna. En hållbar etisk modell bör vara ömsesidigt beroende av 
det moraliskt eftersträvansvärda och verksamheten där etiken tillämpas. 
Den sammanfattar inte nödvändigtvis konsensus och det homogena, utan 
kan med fördel vara öppen för tillvarons och moralens komplexitet. 

I intervjuerna beskrev reportrarna att de sammanhang de rapporterar om 
kan vara både igenkännande och nya. Journalisten letar efter det välbekanta 
i det nya. En reporter väljer en vinkel, men den hade lika gärna kunnat for-
muleras på ett annat sätt. De teoretiska möjligheterna att beskriva händelser 
ur en mångfald av perspektiv är nästintill oändliga, men i praktiken styrs 
reportrar och redaktioner både av en strukturell likformighet och av be-
gränsningar i hantverkets möjligheter. Det sägs att media formar vår verk-
lighetsbild, att den sätter agendan för hur vi ska tolka och förstå tillvaron. 
Det betyder att även journalisten befinner sig i samma position som motta-
garen av journalistiken – att media inte ser de alternativa världarna för bara 
media. Frågor och svar formuleras i ett kretslopp av nyhetsproduktion. 
Förvisso rapporteras det om nya politiska beslut, nya brott och nya kon-
kurser, men omloppet av nyheter skapar en känsla av deja vù. Filosofen 
Georg Henrik von Wright myntade uttrycket ”omständigheternas diktatur” i 
syfte att kritisera det ändamålsinriktade förnuftet och vår kulturs framstegs-
tro.369 Den omständigheternas diktatur som utmärker journalistiken är dess 
                             
368 Etiska regler för press, radio och tv; aa 
369 Wright, Georg Henrik von; Vetenskapen och förnuftet, Bonniers förlag, Stockholm 
(1986) 2000, s 85. Wright, Georg Henrik von; Att förstå sin samtid. Tanke och förkunnelse 
och andra försök 1945–1994, Bonniers förlag, 1996, s 15. von Wright tillämpar inte begrep-
pet direkt på frågan om media och mångfalden, utan talar om samhällsutvecklingen i stort, 
där media är en viktig faktor för det ändamålsstyrda: ”Det högteknologiska och byråkratiskt 
centraliserade samhället har ibland betecknats som ’mjuk fascism’. Jag vet inte om ordet är 
väl funnet. Själv ville jag i sammanhanget snarare tala om en omständigheternas diktatur. 
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förutsägbarhet i nyhetsdefinition och presentation. Detta fenomen beskrivs 
av journalisterna både som en möjlighet till igenkännande och en del av 
hantverket, men också som ett närmast deterministiskt ok där yrkesrollen är 
inprogrammerad i förväntade handlingsmönster som minskar reporterns 
utrymme. I intervjuerna berättade flera journalister att de upplevde sig  
utsatta för omständigheternas diktatur och jämförde sig med kuggar i ett 
stort maskineri, som rollinnehavare i en dramatiserad verklighet eller som 
styrda av sina instinkter när drevet går. Det finns också en förutsebarhet i 
allmänhetens förväntan om vad journalistiken ska erbjuda. Om barn  
mördas, kriget bryter ut, amerikaner ska välja en ny president eller nya 
forskningsrön om lungcancer presenteras så vill vi veta det. Allmänheten 
förväntar sig sådana nyheter som media formulerar och i gengäld ger media 
allmänheten det allmänheten vill ha. Det kan leda till att journalistiken 
ibland hamnar i ett moraliskt moment 22, såsom i krigssituationer. Ett ex-
empel är när terrorister använder media som mellanhand för påtryckningar, 
såsom när den engelske journalisten Kenneth Bigley avrättades efter att ha 
använts som maktmedel via medierna. CNN-chefen Chis Cramer varnar för 
att särskilt tv går terroristernas ärenden när de sänder videoinspelningar 
med kidnappningsoffer: ”Men emellanåt måste vi stanna upp och fråga oss 
hur långt vi är beredda att låta oss utnyttjas. Ju mer vi visar av materialet 
terroristerna förser oss med, desto mer kommer vi att få.”370 Oavsett om 
omständigheternas diktatur rör journalistikens nyhetsstruktur, journalist-
rollen eller allmänhetens förväntningar, så är det faktorer som gång på gång 
måste brytas för att åstadkomma den komplexitet, pluralism och differen-
tiering som kännetecknar mångfalden. 

Journalistikens förutsebarhet begränsar dess mångfald. Ett sätt att  
problematisera detta är att ifrågasätta grunden för den journalistiska ny-
hetsproduktionen, nämligen dess strävan efter nytta och ändamåls-
enlighet.371 Journalistiken har en uppgift att fylla som den fjärde statsmak-

                                                                                                                           
Därmed menar jag det till synes obönhörliga tvång i en bestämd riktning, som utövas av en 
accelererande och relativt autonom teknologisk utveckling och en därav alstrad nödvändig-
het av oavbruten ekonomisk tillväxt och expansionism. Samhället ikläds en tvångströja och 
man frågar sig, om inte den form av rationalitet, som vetenskap och teknologi företräder, 
kommit att få inverkningar på livet, som varit allt annat än förnuftiga och önskvärda.” 
370 Dagens Nyheter; ”CNN-chef befarar att tv går terroristernas ärenden”, 5 november 2004 
371 Filosofen Pierre Bourdieu går till storms mot de ekonomiska intressen och den konkur-
rens som han menar styr nyhetsmedierna: ”konkurrensen driver fram en permanent över-
vakning/---/av konkurrenternas aktiviteter i syfte att dra nytta av deras misslyckanden ge-
nom att undvika deras misstag och motverka deras framgångar. För att lyckas med detta 
försöker man använda sig av de medel man tror ligger bakom deras framgångar: speciella 
temanummer som man känner sig tvingad att ta upp, böcker som andra recenserat och som 
’man inte kan låta bli att tala om’, inbjudna som man måste få med, ämnen som man måste 
’täcka’ eftersom andra har upptäckt dem, ja man bråkar till och med om journalister – lika 
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ten372 i en demokrati. Utan journalistikens bistånd skulle demokratin inte 
fungera, heter det. Journalistikens ändamål är bland annat att göra nytta i 
det hänseendet. Andra ändamålsenliga faktorer som påverkar journalisti-
kens mångfald är exempelvis enskilda mediers ekonomiska vinning och 
strävan efter inflytande. I kapitel ett redogjorde jag för teorierna konse-
kvensneutralitet och den sociala ansvarsteorin, vilkas tolkning av uppdrag 
och ansvar såg olika ut. Båda teorierna strävade efter att stödja den demo-
kratiska utvecklingen. Journalistiken och journalisterna betraktas på så sätt 
som medel för att uppfylla det demokratiska målet. Min uppfattning är att 
det är svårt att föreställa sig en journalistik som inte motiverar sin verk-
samhet med nytta och ändamålsenlighet. Det är också genomgående i inter-
vjuerna att reportrarna drivs av ambitioner och ideologiska övertygelser där 
journalistiken blir ett verktyg. Men när nyttan och ändamålen är homogena 
riskerar verksamheten att uppfattas som en omständigheternas diktatur. 

(4) Den fjärde invändningen är att en reglerad yrkesetik tenderar att för-
växla moral med juridik, trots att en dessa bör hållas isär eftersom juridik 
och moral inte är samma sak eller har samma funktion. Förväxlingen blir 
tydlig genom systemet med självsanering och straff för publiceringar som 
bedöms överskrida den reglerade etikens normer.373 Ett sådant system leder 
enligt min uppfattning inte till en ökad moralisk medvetenhet. Inte heller 
garanterar de att överträdelser inte kommer att upprepas. Jag vill därför 
framföra fyra argument för att moral inte bör förväxlas med juridik och att 
det finns viktiga skillnader som bör upprätthållas. (4.1) Det första argumen-
tet för att den reglerade yrkesetiken inte bör förväxla moral med juridik är 
att både de juridiska instanserna och journalisternas saneringssystem strä-
var efter rättsskipning, men saneringssystemet saknar juridisk befogenhet. 
Inom juridiken finns genom domstolarna ett utbyggt och av riksdagen sank-
tionerat system för formell rättsskipning. Här bedöms exempelvis ett 

                                                                                                                           
mycket för att hindra konkurrenterna från att få dem som för att man själv verkligen vill ha 
dem. Istället för att automatiskt skapa originalitet och mångfald tenderar alltså konkurren-
sen, här liksom på många andra områden, att befrämja ensidighet i utbudet.” Bourdieu, 
Pierre; Om televisionen, Synposion, Stockholm 2000, s 104 
372 I Sverige talar vi oftast om statsmaktens tre delar, men internationellt är det mer vanligt 
att tala om statsmaktens fyra delar. Uppdelningen grundar sig på statsläran enligt filosofen 
Montesquieu (1689–1755), som hävdar att individens frihet bäst säkras genom en laggivan-
de, en utövande och en dömande makt. Mediernas makt är ett tillägg till Montesquieus 
statsdelningsteori och kan därför kallas den fjärde statsmakten. 
373 Att den reglerade yrkesetiska modellen påminner om en juridikliknande institution un-
derstryks dels av den organiserade kontrollen, såsom Pressombudsman, Pressens Opinions-
nämnd, Granskningsnämnden och Yrkesetiska nämnden, dels av de strafförelägganden (om 
än symboliska) som tillämpas för de publiceringar som fälls. Förväntningarna på de sane-
rande institutionernas juridiska funktion förstärks också av skälet till att de finns, nämligen 
för att skydda medierna från en detaljerad lagstiftning. I kapitel två redogör jag närmare för 
systemet med självsanering. 
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brottmål av åklagare, försvarare, nämndemän och domare. Den anklagade, 
likväl som målsäganden, hörs och bevis presenteras i syfte att komma så 
nära gärningen som möjligt. På den grunden avgörs om ett brott har begåtts 
eller inte i förhållande till lagstiftningen. Det finns också i det juridiska 
systemet möjlighet att överklaga en dom i två instanser.374 

Saneringssystemet för publicister och journalister består av en Allmän-
hetens Pressombudsman (PO), Pressens Opinionsnämnd (PON), Yrkesetis-
ka nämnden (YEN) och Granskningsnämnden.375 Det är ett system som 
främst har konstruerats för att undvika en detaljerad lagstiftning i publice-
ringsfrågor. Nämnderna fungerar som en instans utan juridiskt mandat, men 
med rättsskipande anspråk.376 Det finns ingen funktion motsvarade  
försvarsadvokatens, som direkt talar för de anklagades sak. Nämnderna har 
olika kompetenser, men består i huvudsak av journalister, jurister och  
”aktade medborgare med bred samhällserfarenhet”.377 YEN företräds där-
emot enbart av journalister. De ärenden som hanteras är huvudsakligen 
frågor där enskilda medborgare upplever sig kränkta eller felbehandlade av 
journalisternas arbetsmetoder. Till skillnad från det juridiska systemet så är 
möjligheterna att påverka nämndernas beslut små även om nya fakta pre-
senteras. Ett överklagande kan göras av PO:s beslut till PON och nämnden 
kan dra en annan slutsats än PO.378 Publiceringar och arbetsmetoder prövas 

                             
374 Stig Strömholm, professor i juridik i Uppsala, har i en analys av rättsutveckling pekat på 
svagheter med internt rättsskapande inom organisationer. Ett av Strömholms exempel är 
”publicistklubbens publiceringsregler”: ”Kan man generellt lita på att de ’rättsskapande’ 
organen vid utformningen av regler som på grund av deras faktiska monopolställning och 
makt över medlemmarna bli bestämmande för de senares uppträdande, vederbörligen beakta 
tredje mans intressen? Normalt finnes det säkert anledning räkna med att intresset av att 
upprätthålla organisationers anseende – och ibland också av att undgå offentliga ingripanden 
– medför, att organisationernas verksamhet innebär en reell ’sanering’. Fråga är emellertid i 
hur stor omfattning organisationsintressena sammanfalla med dem som en lagstiftare skulle 
beakta om vederbörande område skulle bli föremål för reglering.” Strömholm visar på vä-
sentliga skillnader mellan legal och utomlegal rättsbildning: ”offentlig regelbildning sker 
under kontinuerlig öppen debatt” och ”domstolar och andra myndigheter tillämpa den statli-
ga rätten. Privatjustisen präglas ej principiellt av en maktdelning/---/Lagstiftare och domare 
äro där mycket ofta samma personer.” Strömholm, Stig; Rättsutveckling på annat sätt än 
genom lagstiftning, Særtryck av Forhandlingene ved Det 25. nordiske Juristmøte, 1971, s 
55. 
375 Deras funktioner och områden redogör jag för i kapitel två. 
376 Att PO och PON inte är högaktade av alla framgår exempelvis av tidningen Resumés 
chefredaktör Viggo Cavling som på sin blogg kallar PON för Kalle Anka-domstol och PO 
för hitte-på-åklagare. Cavling, Viggo; ”Kalle Ankadomstolen kör över sin egen hitte-på-
åklagare!”, http://www.resume.se/utskrift.asp?art_id=47039 
377 Stadgar för Pressens Opinionsnämnd; aa, § 6 
378 Britt Börjesson visar att det finns en diskrepans mellan PO:s och PON:s beslut, men att 
”en viss del av de ärenden som kommer från PO frias, och att en del överklaganden leder till 
klandrande beslut är alltså snarast till godo för systemet som sådant. Å andra sidan blir 
systemet ineffektivt om det visar sig finnas allt för stora skillnader i PO:s och PON:s syn på 
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alltså som moraliska handlingar och inte som brottsliga, men bedöms trots 
det med ett juridikliknande system med nämnder och en reglerad etik. 

Hans-Gunnar Axberger, jurist med inriktning på yttrande- och tryckfri-
hetsfrågor och före detta pressombudsman, anser att en alltför hårt reglerad 
etik får en hämmande effekt på journalistiken. Den svenska journalistiken 
är alltför återhållen med vad den publicerar, trots en fri yttrandefrihets- och 
tryckfrihetslagstiftning, anser Axberger som hellre vill se en utveckling mot 
fler rättegångar för att juridiskt pröva var gränserna går mellan rimligt och 
orimligt:379 

om etiken handlade om att skriva så lite som möjligt, att bara publicera det 
man kan motivera etiskt vore det en annan etik än den vår presstradition  
bekänner sig till. Denna etik handlar om att publicera så mycket som möj-
ligt, utan att vara oetisk.380 

Axberger försvarar en renodlad juridisk modell och argumenterar för en 
sådan istället för en reglerad yrkesetik. Det tycks som om Axbergers stånd-
punkt är att moralen och juridiken bör hållas isär. Hur de moraliska fråge-
ställningarna bör hanteras diskuterar han inte.381 Om man med rättsskipning 
för den enskilda gentemot publicisterna och journalisterna menar att den 
kränkning som enskilda upplever sig ha utsatts för bör leda till en kompen-
sation i förhållande till skadan, så har saneringssystemet ingen makt att 
besluta om sådant. Däremot kan publicister på eget initiativ ge enskilda en 

                                                                                                                           
pressetiken”. Börjesson konstaterar att antalet fällningar kan variera beroende på vem som 
är PO. Börjesson, Britt; aa, s 12f. Relativismen i systemet leder till funderingen i vilken mån 
systemet fungerar som internt politiskt verktyg för påtryckningar. 
379 Axberger anser att svenska journalister är försiktiga: ”Förhållandet är ändå tänkvärt: 
världens kanske rättsligt sett friaste press är samtidigt mer väldisciplinerad än kolleger i de 
flesta jämförbara länder. Särskilt tydligt framträder detta i följande paradox: å ena sidan 
västvärldens antagligen svagaste legala skydd för den enskilde, å andra sidan en press som 
är världsledande i sitt skyddande av brottslingars och andra missdådares integritet.”, Axber-
ger, Hans-Gunnar; aa 1992 , s 27 
380 Axberger, Hans-Gunnar; aa 1994, s 14f 
381 En sådan invändning mot Axberger har dock framförts av journalisten Göran Sommar-
dal: ”Den aspekt som framför allt försvinner med den på axbergerskt vis konstruerade mo-
dellen är paradoxalt nog den moraliska.” Sommardal, Göran; ”Plikten att publicera – finns 
den? Till frågan om den ’seriösa diskussionen’ om den seriösa journalistiken”, Svenska 
Dagbladet, 23 okt 1994. Jan Wifstrand delar Axbergers syn, åtminstone delvis. Sedan Wif-
strand tillträdde som chefredaktör för Dagens Nyheter så har tidningen fällts ovanligt många 
gånger. År 2004 fälldes den fem gånger. ”I några fall har vi slarvat/---/Men i andra fall delar 
jag inte nämndens uppfattning. Det är ju ingen domstol, utan består av en samling medie-
människor och ett par representanter för andra fack som på enbart skriftligt underlag gör en 
resonemangsbedömning. Jag skulle önska att mer av det vi gör utsattes för en riktig dom-
stolsprövning. Jag har större förtroende för jurister och domare än för folk från min egen 
yrkeskår”, Dagens Nyheter; aa, 20 sept 2005 



 185 

ekonomisk ersättning eller kan hon använda ett fällande beslut hos PO och 
PON i en talan vid domstol om exempelvis förtal. 

(4.2) Det andra argumentet för att en reglerad yrkesetik inte bör för-
växlas med juridik är att moral inte behöver vara kodifierad, såsom ett 
juridikliknande system i den reglerade yrkesetiken. Ur saneringssystemets 
perspektiv finns det statistik på ”återfallsförbrytarna”. Det säger dessvärre 
inget om de publiceringar som inte görs, men som kan vara nog så viktiga 
utifrån en moralisk horisont. Att inte handla är ett moraliskt val i lika hög 
grad som att genomföra handlingar och kan leda till långsiktiga konse-
kvenser. En reglerad etisk modell med ett juridikliknande saneringssystem 
kan för det första leda till inställningen att allt som inte begränsas av  
reglerna uppfattas som moraliskt försvarbart och för det andra hämma en 
konstruktiv och självständigt ansvarstagande journalistik.382 Ett alternativ 
till en kodifierad moral är en ansvarsmoralisk modell, som jag kommer att 
diskutera i kapitel sju. I korthet handlar den om att vi har en moralisk intui-
tion som uppstår i mötet med andra. Att vara lyhörd för sin moraliska intui-
tion är att vara mänsklig. Dessutom finns det i den ansvarsmoraliska posi-
tionen ett avståndstagande från etiska modeller per se, eftersom sådana 
hämmar den moraliska intuitionen. Detta är ett av flera alternativ till en 
etisk modell som föreskriver handlingsregler med juridikliknande sank-
tionssystem. 

Att moral inte behöver vara kodifierad, likt ett juridiskt system, säger 
något om moralens egenskaper. Förhållandet mellan rättsliga och etiska 
normer har Göran Lantz beskrivit genom tre aspekter: påbjudet, tillåtet och 
förbjudet. Somliga handlingar kan vara etiskt tillåtna, men rättsligt för-
bjudna. Andra kan vara etiskt förbjudna, men rättsligt påbjudna. Det finns 
givetvis inga skarpa gränser mellan rättsliga och etiska normer, men de 
fyller olika funktioner. Lantz påpekar för det första att ”etiska bedömningar 
finns med vid tillkomsten av rättsnormer, i själva rättsnormerna och vid 
tillämpningen av rättsnormerna”. För det andra att etiska normer ”kan 
komma i konflikt med rättsliga” och för det tredje att etiska normer ”har en 
självständig och legitim funktion vid sidan av och utöver de rättsliga nor-

                             
382 Harris har ett liknande argument: ”One of the reasons for seeking not to have statutory 
codes for journalists is that they are likely to increase the range of situations in which re-
porters or editors are faced with a dilemma between acting legally and acting ethically/---
/The trend towards the introduction of longer codes carries some dangers with it. It might 
seem that when a code contains detailed specifications of what is deemed to be unethical, 
rather than having just a few rather vague general principles, this will increase the extent to 
which the code can offer protection to the public. However, one of the consequences of 
bringing out detailed sets of regulations is that it fosters a loophole-seeking attitude of mind. 
The result could be that journalists will come to treat as permissible anything that does not 
fit the precise specifications of unethical behaviour”. Harris, Nigel G E; aa, s 66f 
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merna”. Det är eftersträvansvärt att etiska normer sammanfaller med rätts-
liga. Men det är inte eftersträvansvärt att alla etiska normer görs till rättsli-
ga, eftersom en ”rättslig normering av allt rätt handlande skulle leda till ett 
olidligt kommandosamhälle”.383 

(4.3) Det tredje argumentet för att en reglerad yrkesetik inte bör förväx-
las med juridik är att både juridiken och den reglerade yrkesetiken har 
sanktionssystem, men inom juridiken är det både tydligare och mer obero-
ende än inom den reglerade yrkesetiken. Inom det juridiska systemet är 
straffsatserna relaterade till brottets art och svårighet. Dessutom finns det 
en allmän kännedom om att brott riskerar att leda till straff och att vissa 
handlingar straffas mer än andra. De flesta av oss vet att straffet för mord 
eller våldtäkt är hårdare än för fortkörning eller snatteri. I bästa fall råder 
det en samstämmighet mellan allmänhetens uppfattningar om brottets  
karaktär, brottets konsekvenser och rättssamhällets uppgift att skydda sina 
medborgare. 

Journalisternas saneringssystem har två sanktionsmöjligheter. För det 
första finns det en överenskommelse om att de redaktioner som klandras 
publicerar motiveringen och om de inte vill publicera kommer de att fällas 
gång på gång tills motiveringen förs in i tidningen. För det andra får den 
klandrade tidningen betala en expeditionsavgift som utgörs av en symbolisk 
summa pengar.384 Till skillnad från det juridiska systemet så finns det här 
endast tre nivåer av fällningar: de som har åsidosatt god publicistisk sed, de 
som har brutit mot god publicistisk sed samt de som har brutit grovt mot 
god publicistisk sed.385 En grov överträdelse får samma sanktion som en 
mildare. Motiveringar av fällningar kan därtill vara mer konjunkturkänsliga 
än i ett juridiskt lagstiftat system. Hur klandrandet bedöms beror på vem 
som är PO, vilka som sitter i nämnderna samt vilka frågor som enskilda och 
allmänheten uppfattar som känsliga.386 YEN saknar andra sanktionsmöjlig-
                             
383 Lantz, Göran; ”Institutionaliserad etik”, artikel i Grenholm, Carl-Henric och Lantz, Gö-
ran; Etik, religion och samhälle. En festskrift till Ragnar Holte, Nya Doxa 1992, s 156ff 
384 Sedan 2002 har expeditionsavgiften uppgått till 10.000 kr för tidningar med en upplaga 
mindre än 10.000 exemplar och 25.000 kr för de med en upplaga mer än 10.000 exemplar. 
Stadgar för Pressens Opinionsnämnd; aa, § 11 
385 Mellan 1997 och 2003 bedömdes de flesta fällningar av PO som det mildare åsidosättan-
de av god publicistisk sed (som mest 43 st 2002, som minst 27 st 1998) och ett färre antal 
som att tidningarna grovt brutit mot god publicistisk sed (som mest 17 st 1997, som minst 
2 st 2001). Ungefär var fjärde anmälan riktar sig mot en kvällstidning, men andelen fällda 
kvällstidningar kraftigt varierar. Börjesson, Britt; aa, s 13 
386 Ett illustrerande exempel på konflikten i tolkningen av PO:s sanktionsmöjligheter gav 
förre PO Thorsten Cars i ett självbiografiskt tal inför Sveriges Domarförbund: ”Även om 
PO-tjänsten var mycket intressant var dess innehavare också mycket utsatt och det blåste 
emellanåt kärva vindar från olika håll. Exempelvis beskylldes PO (och även PON) ibland 
från presshåll för att vara för formalistiska och juridiska i sin tolkning av de pressetiska 
reglerna därför att vi ansåg att dessa borde tillämpas med en viss konsekvens och förutse-
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heter än att pricka enskilda journalister och väcka debatt om etiska perspek-
tiv på arbetsmetoder och god yrkesetik.387 

Ett skäl för saneringssystemet, utöver att undvika en detaljerad lagstift-
ning, är allmänhetens förtroende för journalisterna. Saneringssystemets 
trovärdighet beror därför på allmänhetens kännedom om att det finns  
möjligheter att klaga. Att det finns en PO och en PON finns den en allmän 
medvetenhet om, däremot är kännedomen om YEN mindre. Sanerings-
systemet är en form av moralisk domstol, med juridikliknande verktyg utan 
juridiska sanktionsmöjligheter. Det framstår som om konstruktionen vilar 
på en föreställning om att moraliska bedömningar kan göras på samma sätt 
som juridiska. Men jag anser att moral är mer komplex än att den enbart – 
utan att slå knut på sig själv – kan bedömas enligt handlingsreglerande 
normer. Intentionen och ändamålen med våra handlingar är moraliskt rele-
vanta aspekter, liksom den konkreta handlingen, men detta låter sig inte 
sammanfattas i ett sanktionssystem av det här slaget. 

(4.4) Ett fjärde argument för att en reglerad yrkesetik inte bör förväxlas 
med juridik är att regler kan förändras, men medan juridiska regler kan 
ändras från ett år till ett annat, kräver förändringar av moraliska över-
tygelser längre tid. Lagar kan revideras närhelst vi anser dem i behov av 
förändring. En yrkesetik som grundar sig på etiska och moraliska föreställ-
ningar kan också ändras, men inte på grund av demokratiska beslut utan 
genom långsiktiga förändringsprocesser. Detta beror på moralens egen-
skaper och funktioner, som i Görans Lantz resonemang som jag relaterade 
till ovan. Teologen Mikael Lindfelt har analyserat idrottskulturens etik och 
samhällssyn. Han anser att moral grundar sig på överenskommelser och att 
den inte på samma vis som juridiska regler kan begränsas tidsmässigt och 
geografiskt. 

Moraliskt klandervärt beteende eller handlande sanktioneras inte heller på 
samma sätt som brott mot juridiska normer – om man över huvud taget ens 
ska tala om moraliska sanktioner. /---/I fråga om moraliska konflikter kan 
man inte heller tala om ett beslutstvång. Många moraliska dilemman karak-
teriseras snarare av att ett entydigt beslut inte kan göras utan man måste 
(ibland) leva med medvetandet om att båda handlingsalternativen är t ex då-
liga. Moraliska regler och handlingsprinciper kan vidare sägas beröra en in-

                                                                                                                           
barhet. Samtidigt kunde vi från andra håll kritiseras för eftergivenhet och flathet mot press 
och journalister”. Cars, Thorsten; ”En krokig juristbana”, Tidskrift för Sveriges Domareför-
bund, Nr 1, 2005, s 43 
387 Sedan YEN startade 1975 har ingen journalist uteslutits ur Svenska Journalistförbundet 
för övertramp av de yrkesetiska reglerna i Etiska regler för press, radio och tv; aa. Om det 
skulle bli aktuellt så är det Svenska Journalistförbundet som äger den formella rätten att göra 
det. 
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divids handlande och självförståelse på ett helt annat – djupare och person-
ligare – sätt än rättsliga normer.388 

Den reglerade yrkesetiken med dess saneringssystem hamnar i en gråzon 
mellan juridik och moral. Expeditionsavgifter, publicering av klandranden 
och avstängning av journalister på grund av yrkesetiska överträdelser är 
exempel på detta. Användandet av den reglerade etiken kan ge intryck av 
att de moraliska dilemman som journalister och redaktioner hamnar i verk-
ligen finner en lösning om reglerna bara följs. Regler som efterliknar juri-
diska lagar guidar skenbart vägen mot det rätta beteendet, men förbigår den 
mångfald av moraliska dimensioner som ryms i journalisternas praxis och 
yrkesroll. Om det finns en samstämmighet mellan rättsliga normer och 
moral så är det inget problem med ett juridikliknande saneringssystem. Då 
finns det ingen efterfrågan på förändring. Men problemet är att en sådan 
samstämmighet varken finns eller är eftersträvansvärd. 

I början av kapitlet angav jag fyra argument för en reglerad yrkesetik. 
De handlar om att undvika en detaljerad lagstiftning för publicistisk verk-
samhet, att identifiera gemensamma ideal och normer för gruppen, att värna 
om yrkets status samt att förstärka journalisters förhandlingsmakt gentemot 
arbetsgivare. Dessa argument är viktiga och används som stöd för en regle-
rad yrkesetisk modell. Men som jag har visat finns det svagheter med en 
reglerad yrkesetisk modell som gör att den inte främjar de huvudsakliga 
ändamålen på bästa sätt. De fyra argumenten för en yrkesetik kan förverk-
ligas både mer genuint och mer trovärdigt med alternativa modeller som jag 
ska diskutera i de följande kapitlen. Före analysen av de alternativa etiska 
modellerna ska jag redogöra för värderingsgrunden för mitt synsätt och de 
kriterier som jag anser utmärker en hållbar yrkesetisk modell. 

Värden i världen 
Hittills har jag presenterat argument både för och emot en reglerad yrkes-
etik. Av diskussionen har framkommit att det finns starka skäl att kritisera 
en reglerad yrkesetisk modell. För att kunna föreslå alternativ behöver jag 
utforma kriterier för en godtagbar modell. Kriterierna ska säga något om 
vilka egenskaper modellen ska ha – och vad som kännetecknar ett moraliskt 
omdöme som är godtagbart. För att kunna utforma sådana kriterier måste 
jag ta ställning till några grundläggande värdeteoretiska problem. Menar vi 
att det finns etiska värden som existerar oberoende av vår förmåga att upp-

                             
388 Lindfelt, Mikael; Idrott och moral, aa, s 112 
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fatta dem? Eller anser vi att värden konstrueras av oss och alltså är före-
ställda värden? Och anser vi att moraliska utsagor är sanna eller falska? 
Eller är de varken sanna eller falska, utan istället föreskrivande utsagor 
eller känslouttryck? Sådana frågeställningar är relevanta för utformningen 
av en godtagbar yrkesetisk modell. 

När vi diskuterar vad som är ont och gott, rätt eller fel eller vad som  
utgör en god människa eller ett gott samhälle, utgår vi från föreställningar 
om värden. Vi menar i allmänhet att lycka, frihet, jämställdhet och rättvisa 
är goda och försvarbara värden. I relation till dem försvarar vi normer som 
vi menar gestaltar dessa. Men en avgörande fråga för hur vi ser på moral är 
hur vi tänker om existensen av värden. Finns det värden som är oberoende 
och sanna oavsett vår uppfattning, inställning eller känsla för dem? Ett skäl 
för att bejaka att värden existerar oberoende av oss, är att vi kan observera 
tillvaron och därigenom få kunskap om vad som är sant eller falskt. Om det 
finns en objektiv moralisk verklighet, så kan vi till exempel genom erfaren-
het bedöma vilka etiska omdömen som överensstämmer med tillvaron. Två 
invändningar mot detta argument är dels att vi i praktiken inte är moraliskt 
eniga om vad som är sant eller falskt och att vi inte vet hur vi ska kunna 
bedöma skillnaden, dels att vi är mer benägna att tro att den kultur och de 
sammanhang i vilka vi själva ingår är de rätta och att vi motiverar våra 
handlingar utifrån våra hemtama perspektiv. 

En annan position i relation till värdenas oberoende existens är att anta 
att de är konstruktioner av våra föreställningar, att moraliska omdömen inte 
är sanna eller falska. Olika skäl finns för denna hållning. Ett är att moralis-
ka omdömen är känslouttryck, att de saknar sanningsvärde och att vi därför 
inte rationellt kan argumentera för vad som är gott eller ont i sig. Enligt 
emotivismen använder inte människor etiska utsagor som påståenden om 
verkligheten, utan som ställningstaganden i olika frågor. Preskriptivismen 
ser etiska utsagor som handlingsvägledande, det vill säga att om jag säger 
att något är rätt så innebär det att jag uppmanar mig själv att handla enligt 
min övertygelse. Men inte heller dessa uppfattningar är invändningsfria. 
Emot emotivismen kan hävdas att det finns andra former av etiska utsagor 
än sådana som är empiriskt prövbara och att emotivismen inte erbjuder 
argument för att förnuftigt kunna pröva vad som är moraliskt eller omora-
liskt. Preskriptivismen kan kritiseras för att vi ofta inte alls handlar så som 
vi menar att vi borde, utan i motsatt riktning. Hur pass förpliktigade är vi då 
av våra övertygelser? 

Jag vill argumentera för en värderealistisk position, som innebär att det 
finns reella värden oavsett om vi uppfattar dem eller inte. Det innebär inte 
att värden finns på en annan plats eller i en annan existens, utan det är  
snarare en fråga om vår begränsade förmåga att förstå, känna och uppfatta 
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dem. De sinneserfarenheter vi har står i samband med värdena, men våra 
sinnen kan aldrig ge oss säker kunskap om dem. Så är exempelvis godhet 
inte ett värde vi har konstruerat, men däremot är våra uppfattningar om och 
erfarenheter av vad godhet är konstruktioner. Ingen kan säga sig veta vad 
godhet är, men alla har möjlighet att tolka vad det innebär och utifrån  
förnuft och erfarenhet försvara sådana normer som stödjer det goda. 

Trots tron på objektiva värden intar jag en skeptisk hållning till vår kun-
skap om värden och vår förmåga att uttrycka dem. Vi kan genom språk, 
kultur eller känslor säga: ”detta är sanningen” utan att det är synonymt med 
det reella värdet av sanning. Vi har en intuitiv och erfarenhetsbaserad för-
måga att tolka vad som är moraliskt ont och gott eller rätt och orätt. Flera 
olika tolkningar kan vara lika välgrundade. Två personer kan ha motsatta 
uppfattningar om till exempel namnpublicering i fråga om en person som är 
åtalad för ett grovt brott. Vi kan ha olika uppfattningar, men båda synsätten 
kan vara rätta. Villkoren för argumenten är dock (1) att åsikterna är tillräck-
ligt rationella, det vill säga att argumenten är så väl underbyggda som  
möjligt, samt (2) att de är stabila på så sätt att argumenten inte faller om vi 
konfronteras med nya uppgifter eller situationer. Om åsikten ändras så är 
den inte så välgrundad som vi först antog.389 

Filosofen Alasdair MacIntyre argumenterar för att vår kunskap är relati-
vistisk, att alla etiska omdömen görs i anslutning till avskilda konkreta 
traditioner och kulturer. Utifrån denna utgångspunkt har vi endast begrän-
sade möjligheter att förstå varandra och att kommunicera.390 Jag delar denna 
uppfattning till viss del, men inte fullt ut. Det finns tre skäl som motsäger 
MacIntyres argument. (1) För det första har vi faktiskt möjligheter att 
kommunicera – trots olikheter – och då och då byter vi uppfattning om 
etiska omdömen. (2) För det andra har vi människor många saker gemen-
samma oberoende av vilken tradition eller kultur vi tillhör. (3) För det  
tredje tillhör vi inte enbart en enda avskild kultursfär utan flera, såsom  
yrkesliv, familjeliv och medborgarskap, där moral kommuniceras på olika 
sätt. Kommunikation kan vara gränsöverskridande. 

Jag anser inte att vi har tillräckliga skäl för att stanna vid en konstrukti-
vistisk eller relativistisk syn på moral. Om värden enbart är konstruktioner 
är vi hänvisade till att förlita oss på vår egen bristande förmåga att upprätt-
hålla dem. En helt igenom värdekonstruktivistisk syn riskerar att falla un-
dan för maktintressen och en alltför antropocentrisk tolkning av värdenas 
innebörd. Även om vi inte har möjligheter att beskriva verkligheten sådan 
den egentligen är, är perspektivet med en oberoende verklighet och erkän-
                             
389 Bergström, Lars; Grundbok i värdeteori, Thales, Stockholm 1997, s 117ff 
390 MacIntyre, Alasdair; Whose Justice? Which Rationality?, Duckworth, London 1988, s 
10, 390, 394, 398 
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nandet av objektiva värden utanför vår föreställningsförmåga en nödvändig 
grund för försvaret av universella värden såsom godhet och rätt. Men när vi 
talar om värden och moral är det viktigt att skilja mellan verkligheten och 
vårt sätt att uppfatta verkligheten. 

Frågan är hur det går att sammanföra erkännandet av objektiva värden 
med vår begränsade förmåga och relativistiska kunskap. En position som 
försvarar båda beståndsdelarna finns hos den amerikanske teologen  
William Scheweiker. Han argumenterar för en hermeneutisk realism, en 
teori som han relaterar till en postmodern och konstruktivistisk uppfattning 
om värde och moral. Schweikers fundamentala fråga är utifrån vilken grund 
vi kan säga att värden existerar och hur vi överhuvudtaget kan tala om  
moral med tanke på våra lingvistiska och rationella begränsningar.391 Den 
grundläggande utmaningen för vår tid är relationen mellan värde och makt. 
Med en helt igenom antirealistisk eller konstruktivistisk syn på värden, 
maximerar vi den mänskliga friheten. Moralen uppfattas därmed inte som 
begränsad av verkligheten, utan den blir istället ett instrumentellt verktyg i 
relation till världen, som kan ändras med maktmedel allteftersom kulturen 
och tidsandan förändras.392 

In postmodern cultures, many human beings no longer belive that their 
value of their existence is tied to an ultimate, transcendent source of good. 
The cosmic pride of seeing ourselves in the image of God has been  
destroyed. But with this humbling has come the exaltation of the human to 
almost Godlike stature through the maximization of power. The world thus 
loses its human dimension. It is this moral worldview that is of special con-
cern to theological ethics.393 
 

Schweiker kritiserar uppfattningen att etiken uteslutande har antropo-
centrisk grund. Sitt försvar för en hermeneutisk realistisk position motive-
rar han existentiellt och teologiskt. Tre argument anför Schweiker i relation 
till det existentiella perspektivet: (1) alla människor har behov som väcks 
utifrån att vi är kroppsliga varelser, (2) alla människor har behov som är 
grundade i livets sociala dimensioner samt (3) alla människor har, som 
sociala varelser, behov som har samband med frågor om meningen med 
livet.394 Den teologiska positionen utvecklar Schweiker delvis utifrån syn-
sättet att moraliska värden är icke-instrumentella och nödvändiga för all 

                             
391 Schweiker, William; Power, Value and Conviction. Theological Ethics in the Postmod-
ern Age, The Pilgrim Press, Cleveland Ohio 1988, s 89f 
392 Aa, s 11f 
393 Aa, s 64 
394 Aa, s 30 
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dräglig kultur.395 Han anför två skäl för sin syn: (1) att han utifrån en teolo-
gisk position anser att Gud, det ultimata goda, inte är ett mänskligt påfund 
även om vårt sätt att tala om Gud är konstruktioner samt (2) att distink-
tionen mellan ont och gott i sig själv är ett slags ”gudalik kunskap” och att 
denna distinktion inte är en produkt av den mänskliga världen utan istället 
ett villkor för vår mänskliga värld.396 

Schweikers hermeneutiska realism anser jag på ett konstruktivt sätt  
förenar en värderealistisk position med att bejaka att vår kunskap om  
värden är relativistisk och erfarenhetsbaserad, vilket var ett av mina argu-
ment för vår tolkande kunskap. I det dagliga moraliska livet är vi beroende 
av det personliga mötet och av vårt språk. Det som Schweiker kallar den 
hermeneutiska sidan av etiken är tolkningsprocessen, som förutsätter ett 
reflexivt meningsskapande, inom ett internt lingvistiskt system, i syfte att 
nå kritisk självkännedom.397 Här finns det eventuellt en svaghet hos 
Schweiker, när han definierar syftet som att nå kritisk självkännedom. Om 
Schweiker med självkännedom menar en metod att kritiskt granska sig 
själv i förhållande till världen, så delar jag hans uppfattning. Men om han 
menar ett tillstånd av självkännedom så anser jag att det strider mot våra 
erfarenheter av kunskap. Har vi inte alla – mer eller mindre – erfarenhet av 
att tro oss känna oss själva, bara för att upptäcka att vi ständigt förvånas av 
våra tankar och handlingar? Men om den erfarenheten är självkännedom så 
delar jag Schweikers syftesformulering. Självkännedom handlar om att vara 
meningsskapare i relation till den Andra.398 På grund av sambandet mellan 
vår existens som moraliska varelser och existensen av Gud måste vi med 
nödvändighet försvara en realism i etiken, argumenterar Schweiker, därför 
att ”det goda är inte reducerbart till vad vi presterar. Det moraliskt goda 
finns i vår relation till Gud”.399 Med Gud menar Schweiker inte en konkret 
                             
395 Aa, s 59f 
396 Aa, s 61. Schweiker är kritisk till den narrativa teologiska etiken, eftersom han menar att 
vi enligt den aldrig kan nå kunskap bortom socialt konstruerad kunskap. Särskilt argumente-
rar Schweiker mot MacIntyres och den amerikanske teologen Stanley Hauerwas teologiska 
etik, den interna realismen. Han avfärdar även den kritiska realismen, såsom den framställs 
av bland andra den amerikanska teologen Sally McFague, eftersom Schweiker anser att vi 
inte kan begränsa tron på Gud till de funktioner vissa idéer har i vårt moraliska liv. Båda 
dessa teologiska förhållningssätt är postmoderna, enligt Schweiker. Aa, s 64ff, 84ff. Vidare 
anser Schweiker att den teologiska etikens uppgift inte är att bevisa att godhet existerar, 
eftersom ”Gud är Gud”. Motivet för den teologiska etiken är att ge oss insikter om hur vi bör 
leva och hur vi bör vara. Aa, s 70, 88f 
397 Aa, s 58, 79. ”To understand something as meaningful is to grasp how some medium of 
communication (paradigmatically, language) intends what is other than itself and to under-
stand oneself in that space of otherness”, s 81. 
398 Aa, s 76. Den hermeneutiska innebörden av “mening” är inte begränsat till ett kognitivt 
eller empiriskt omdöme eller till hur ett sådant omdöme är kulturellt inlärt, s 77. Även s 86ff 
399 Aa, s 74, 82 
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kunskap. Gud är en symbol för det externa värde som balanserar den  
moderna och antropocentriska förståelsen av makt med en förståelse av vår 
moraliska förmåga, vårt samvete och oss själva som skapade varelser. Makt 
blir, med en teologisk och realistisk förståelse, beroende av ett transcendent 
perspektiv. Gud är den Andra, den externa verklighet med vilken vårt sam-
vete korresponderar. Samvetet är den ”gestaltning av det existerande som 
svarar mot icke-instrumentella värden av de andra” och den bästa bilden för 
vad det innebär att vara en moralisk varelse.400 

Etiken som jag förstår den har en värderealistisk grund. Det finns värden 
oberoende av vår förmåga att uppfatta dem. Men liksom Scheweiker menar 
jag att vårt språk, våra erfarenheter och vårt förnuft begränsar vår möjlighet 
att uppfatta det sanna och det rätta. Vi konstruerar våra moraluppfattningar 
i relation till de sammanhang vi lever och verkar i. Därför kan vi också 
bejaka en pluralistisk mångfald. Det värderealistiska perspektivet är viktigt 
för förståelsen av värdenas och moralens roll i det mänskliga livet och 
gentemot allt levande. Det påverkar vår syn på vår egen roll som moraliska 
varelser. En värderealistisk position ställer oss i ett sammanhang som är 
större än vi själva förmår begripa eller förnimma. Men vår kunskap om vad 
som är sant och rätt är begränsad och vi kan aldrig veta om just vår egen 
tolkning är den rätta. Det finns alltid nya tankar att tänka, nya samband att 
upptäcka, nya premisser för tolkningen av vad som är sant. Sanningen är 
sådan den är (hur den nu är) och vi tolkar hur den bör uppfattas. Det som 
jag vill kalla en god och rätt moral är den uppfattning som jag själv har 
goda skäl att tro stå närmast sanningen. Men det betyder inte att den moral 
jag själv är övertygad om och vill försvara är synonym med det sanna och 
det goda. 

Det leder mig också till frågan om hur vi skaffar oss en tolkning av det 
rätta och det goda. Är moralen en gradvis avspegling av det sanna och rätta, 
i enlighet med en naturrättslig uppfattning? Eller skapar och konstruerar vi 
själva våra uppfattningar om vad som är gott och rätt? På dessa frågor vill 
jag inte svara antingen eller, utan snarare att vår förståelse av moral till viss 
del är både en avspegling av något gemensamt mänskligt och  
kulturella/individuella tolkningar som är beroende av sina specifika sam-
manhang och sina berättelser. Till det gemensamma mänskliga kan vi till 
exempel räkna erfarenheter av kärlek, glädje, sorg, smärta, njutning och 
saknad, såväl som erfarenheten av att vi är skapade varelser, vilket för mig 
har en teologisk innebörd såväl som en biologisk. Till de partikulära sam-
manhangen hör varje enskild händelse. Det gemensamma och det partiku-
lära hör samman när vi argumenterar för en etiskt hållbar position. Vi kan 

                             
400 Aa, s 187ff 
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alltså försvara både att det finns universalistiska värden och att det finns 
värden där det beror på sammanhanget om de ska uppfattas som goda och 
rätta. Det finns vissa moraliska omdömen som grundas på sådant som vi 
har gemensamt som människor, medan andra grundas på sådant som  
särskiljer oss från varandra. 

Fem krav på en hållbar yrkesetik 
Utifrån den hermeneutiska realismen som jag har redogjort för vill jag ge 
förslag på kriterier som utmärker en godtagbar etisk modell. Dessa bör ge 
utrymme för både det generaliserbara och det partikulära. En yrkesetisk 
modell bör också kunna tillämpas såväl av enskilda individer som av en 
grupp med gemensamma erfarenheter. Samtidigt bör den utformas så att 
den undviker två fällor: dels den att vara detaljreglerad, dels den att vara så 
allmän att den förfaller till nonsens.401 De kriterier jag föreslår för en god-
tagbar yrkesetik är: universaliserbarhet, mångfald, erfarenhet, människosyn 
och koherens. 

(1) Universaliserbarhet innebär att den moral som jag försvarar för mina 
egna handlingar bör jag också förespråka för andras. Om jag inte tror att 
mina handlingar är rätta för mig såväl som för människor i alla kulturer och 
i alla tider, så är de inte heller välgrundade för min egen del. Enligt den 
hermeneutiska realismen, så som den framställs av Schweiker, finns det 
gemensamma existentiella förutsättningar för moraliska omdömen:  
kroppens behov, sociala behov samt meningsskapande behov. Detta synsätt 
delar jag, men förutom existentiella förutsättningar så finns det också  
argument för att universaliserbarhet är det mest förnuftsmässiga motivet för 
att rättfärdiga eller förkasta moraliska omdömen. För Immanuel Kant är det 
kategoriska imperativet en sats a priori: ”Handla på sådant sätt att din viljas 
maxim alltid samtidigt kan gälla som princip i en allmängiltig lagstiftning”. 
Vi människor besitter ett rent praktiskt förnuft, vilket innebär att vi är med-
vetna om imperativet som ett förnuftsfaktum och inte som ett empiriskt 

                             
401 Göran Lantz anser att etisk autonomi kan ses som ett ideal såväl för enskilda som för 
exempelvis yrkeskårer. Etisk autonomi motiverar Lantz teleologiskt: ”Det har obestridligen 
stort värde, att en yrkeskår har en ’etisk kompass’ att styra efter både i alldagliga och etiska 
problem och i nya uppdykande etiska frågor”. Möjligheten med en institutionaliserad etik är 
enligt Lantz att ”man vinner den insyn och objektivitet och demokratiska förankring/---
/samtidigt som man bevarar möjligheten till flexibilitet, individualisering och tillvaratagande 
av individuella erfarenheter”. Riskerna med densamma är att ”Kodifierade etiska principer 
riskerar antingen att bli så allmänt hållna, att de inte förpliktar till någonting eller i sin till-
lämpning blir töjbara i det oändliga, eller också att bli kasuistiska och principlösa och omöj-
liga att tillämpa på oförutsedda situationer." Lantz, Göran; aa 1992, s 166, 168 
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faktum.402 Frågan om imperativets ontologi lämnar jag därhän och vill med 
Kant enbart peka på att universaliserbarhet kan motiveras med rationella 
skäl. Att handla gentemot andra såsom jag själv vill bli bemött, är det mest 
förnuftiga beteendet.  

Den engelske filosofen R M Hare har också motiverat universaliserbar-
het med förnuftsbaserade skäl. Han argumenterar utifrån en preskriptivis-
tisk teori som innebär att etiska utsagor har en praktisk funktion. Genom 
analys av det moraliska språket drar han slutsatser om grunden för  
moraliska omdömen. Hares argument är att när vi bedömer att en handling 
är rätt för en person i en viss situation, så är alla liknande handlingar rätta 
för alla personer i liknande situationer. I verkligheten finns det förstås inga 
identiska situationer och individer, men vi får föreställa oss, leva oss in i, 
hypotetiska situationer som placerar oss i den andres kläder.403 Till skillnad 
från Schweiker och Kant intar Hare en icke-realistisk position, det vill säga 
att han anser att värden inte har en existens oberoende av människans med-
vetande. Men både Kant och Hare förutsätter att vi av förnuftsskäl agerar i 
relation till en universaliserbar handlingsprincip. Det är stärkande för detta 
kriterium att argument tycks finnas såväl hos två realister som Kant och 
Schweiker som hos en icke-realist som Hare. Jag delar synen att universali-
serbarhet kan motiveras utifrån förnuftsbaserade skäl, men bejakar också 
att det finns förutsättningar som inte är förnuftiga utan existentiella. 

                             
402 Kant, Immanuel; Kritik av det praktiska förnuftet, Thales, Stockholm (1788) 2004, § 7: 
31 
403 Hare, R M; Moraliskt tänkande, Thales, Stockholm (1981) 1994, s 121ff. Hare skriver: 
”Vi har antagit att vi är tvingade att tillämpa våra moralprinciper, eftersom de är universella, 
på alla identiska situationer, såväl faktiska som hypotetiska. Eftersom det sannolikt inte 
kommer att föreligga några identiska faktiska situationer, så blir tillämpningen på de hypote-
tiska avgörande”, s 126f 
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(2) Mångfald404 innebär att världen rymmer en mängd värderingstolk-
ningar som alla kan ha goda skäl att försvaras i relation till sitt samman-
hang. Att värna en uppfattning om god moral utesluter inte att det kan fin-
nas en annan moraluppfattning som också kan ha goda skäl att försvaras. 
Detta innebär att jag är beredd att ompröva min egen moraluppfattning, om 
det finns argument för en annan syn som framstår som mer försvarbar än 
min egen. Inte heller utesluter mångfalden möjligheten av universella prin-
ciper. Tillvaron kan tolkas på olika sätt, beroende på exempelvis kontext, 
kultur eller kön. I den här meningen är etiska omdömen kunskapsteoretiskt 
relativa. Det som berättigar ett omdöme kan variera beroende på kontext. 
De slutsatser vi drar av denna relativism kan innebära antingen att vi anser 
att moraliska omdömen inte är möjliga över huvud taget utanför sitt speci-
fika sammanhang,405 eller att vi anser att moraliska omdömen alltid har 
varit relativa och att problemet snarare är att kunna bedöma vad som är 
värdefullt. Frågan är på vilken grund vi motiverar moraliska omdömens 
giltighet tvärs över de kontextuella skiljelinjerna.406 Förklaringen enligt den 
hermeneutiska realismen är att mångfald utgör en egenskap i all vår kom-
munikation, genom ett reflexivt meningsskapande där våra omdömen prö-
vas och genom dialog som leder till en ständig förändring – också hos mig 
själv, genom en kritisk självkännedom. Michael P Lynch, en amerikansk 

                             
404 I massmedieforskning är det vanligt att indela mångfaldsbegreppet i yttre och inre, men 
med en annan betydelse än den jag använder. Den yttre mångfalden innebär i massmedie-
forskningen den sammantagna mångfalden inom en mediestruktur nationellt sett. Den inre är 
den dagliga praxis och de redaktionella arbetsmodeller som kan skapa ett pluralistiskt utbud. 
Ekdahl, Mats; Människan, mediemångfalden och det öppna samhället. Historien ommass-
mediernas pluralism och dess labyrintiska processer, Styrelsen för psykologiskt försvar, 
Stockholm 2003, s 35. I denna diskussion kommer jag dock inte att analysera den aspekt av 
mångfald som politiskt och massmedieteorietiskt vanligen förknippas med begreppet, näm-
ligen frågor om mediekoncentration. Ägarmakt och mediekoncentration hör givetvis sam-
man med förutsättningarna för journalisternas arbetsvillkor, men här är avsikten att belysa 
mångfalden från yrkesetikens moraliska horisont. Mats Ekdahl beklagar att begreppet mång-
fald har blivit ett slitet honnörsord vilket används dels som en kliché för att beskriva allt som 
är positivt, dels genom statliga utredningars försorg för att koppla mångfalden till mark-
nadskrafter och maktkoncentration. Den huvudsakliga kritiken Ekdahl riktar mot den statli-
ga utredningen Rådet för mångfald inom massmedierna, 1995–1997, är att den avslutades 
utan ett slutbetänkande. Orsaken, enligt Ekdahl, är att gruppen aldrig fann en definition av 
mångfald och därmed inte heller kunde ge förklaringsmodeller eller förslag till främjande av 
den. Aa, s 39, 45-53 
405 MacIntyre omfattar en kunskapsteoretisk relativism. Vi har förlorat förmågan att förstå 
och kommunicera moral eftersom det moraliska språket i vår tid är fragmentiserat, anser 
han. Denna relativism analyserar han utifrån två frågeställningar: (1) förlusten av det för-
flutnas moraliska principer, och (2) att vår tid präglas av en emotivistisk kultur. MacIntyre, 
Alasdair; After Virtue, University of Notre Dame press, Notre Dame 1984, s 6, 22 
406 Schweiker, William aa, s 24f. Schweiker skiljer mellan ”diversity” och ”pluralism”. 
Pluralism är en moralisk åskådning som innebär ett bejakande av mångfald som konstitutio-
nell. Det är som sådan som pluralismen utgör ett grundligt problem för etiken, s 25 
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filosof, har utvecklat argument för att kombinera en realistisk position med 
en metafysisk pluralism. Han utvecklar en horisontell pluralism enligt vil-
ken det kan existera inkompatibla sanningar. Pluralism innebär inte att alla 
påståenden måste vara sanna, utan att våra begränsningar hindrar oss från 
att beskriva världen från en absolut ståndpunkt.407 Kriteriet om mångfald 
utgör enligt min uppfattning dels en beskrivning av kommunikationens 
förutsättningar, dels en tolkning av begreppens innebörd. Mångfald och 
motsatta uppfattningar utesluter inte möjligheten att bejaka att det finns 
realistiska värden. 

(3) Erfarenhet grundas både på människors individuella perspektiv och 
deras kollektiva sammanhang. Genom erfarenhet kan vi få kunskap om 
världen och om oss själva. Den kan fungera som ett korrektiv till etiska 
regler och förstärka ett visst beteende därför att vi har goda eller dåliga 
erfarenheter sedan tidigare av liknande situationer. Även om varje händelse 
är specifik, så finns det ingredienser som är bekanta.408 Vi kan ha kännedom 
om ett visst slags handling, såsom att snickaren har erfarenhet av att snickra 
eller journalisten har erfarenhet av att skriva. Journalisten kan ha en gene-
rell kunskap om hur hon praktiskt går tillväga i en intervju, vilket ger en 
grund för hennes moraliska omdöme. Men här kan också andra erfarenheter 
från livet spela in, såsom existentiella eller empatiska erfarenheter som 
bidrar till den praktiska klokheten i den specifika situationen. Erfarenhet är 
inte enbart ändamålsinriktad i relation till en uppgift, utan också existenti-
ellt grundad i tillvaron utan att nödvändigtvis vara ändamålsstyrd. Jag  
menar att vi har både en intuitiv och en erfarenhetsbaserad förmåga att 
tolka vad som är moraliskt rätt och orätt, men att erfarenheten skiljer sig 
från den intuitiva kunskapen genom att vara reflekterad till skillnad från 
omedelbar. Erfarenhet skiljer sig också från en vana eller ett beteende-
mönster, som ju inte heller är reflekterade. Det som gör erfarenheten värde-
full för våra moraliska omdömen är dels att den är förankrad i praktisk 
klokhet, dels att den är reflekterande i förhållande till verksamheten. Men 

                             
407 Lynch, Michael P; Truth in Context. An Essay on Pluralism and Objectivity, A Bradford 
Book, Massachusetts 2001, s 6, 77, 97, 145. Innebörden av språkliga begrepp är inte syno-
nyma med påståendesatser. Det är inte säkert att människor delar samma begrepp för att de 
använder samma uttryck eller ord. ”The concept of existence sometimes functions in the 
same way as ’real’/---/The fact that our use of ’real’ and ’exist’ diverge in this way [i olika 
betydelser] is not surprising, for that which exists may not be real, but everything that is real 
exists.”, s 87 
408 Religionsfilosofen Eberhard Herrmann argumenterar för att erfarenhet är ett grund-
läggande krav i frågan om garantier för moraliska omdömen. Enligt Herrman är erfarenhet 
”an emotion related to values that in turn are the result of conceptually identified emotions”, 
Herrmann, Eberhard; “Rationality, Warrant and Reflective Equilibrium”, artikel i W van der 
Burg and T van Willingburg (ed); Reflective Equilibrium, Kluwer Academic Publishers, 
Netherlands 1998, s 112. 



 198 

erfarenhet innebär också en förståelse av tillvaron i existentiell mening. Vi 
har ingen oförmedlad erfarenhet av objektiva värden utan det är alltid fråga 
om tolkning. Men i enlighet med den hermeneutiska realismen är tolkning-
en av tillvaron en erfarenhet i det mänskliga livet som görs i relation till 
bejakandet av objektiva värden. Tolkningen är beroende av våra erfaren-
heter. 

(4) Människosyn innebär att ha en uppfattning om människan som kan 
vara deskriptiv eller normativ. Till de deskriptiva uppfattningarna hör  
exempelvis biologiska och psykologiska teorier om människan. Normativa 
uppfattningar kan utgöras av ideologier eller åsikter om hur människan bör 
handla utifrån vissa förutsättningar. En människosyn omfattar enligt mig 
såväl en vedertagen kunskap om människan som ideologier eller värde-
ringar om henne. En sammanhållen ideologi kan rymma exempelvis en 
religiös, en marxistisk eller en genusorienterad människosyn. En människo-
syn säger alltså mer om människan än vad naturvetenskaperna, psykologin 
eller antropologin gör.409 En människosyn kan omfatta frågor om den fria 
viljan, om vår inställning till känsla och förnuft, huruvida vi är egoistiska 
eller altruistiska eller om vad som är ett gott liv. På dessa frågeställningar 
finns det inte några givna svar, men de färgas av vårt individuella synsätt 
och våra kollektiva föreställningar om människan. En människosyn kan 
förändras beroende på omständigheterna, men eftersom den har betydelse 
för utformningen av en etik – och vice versa – så leder förändringar i män-
niskosynen också till prövning av våra föreställningar om etik och  
moraliska omdömen. 410 
                             
409 Jag ansluter mig till Göran Lantz uppfattning: ”En människosyn berör de frågor om 
människan som inte kan besvaras på traditionellt vetenskapligt sätt, så kallade spekulativa 
och värdeontologiska frågor.”, Lantz anser att en människosyn är kontextuellt beroende; 
föränderlig; del av en livsåskådning; mer eller mindre genomtänkt; implicit eller explicit; 
deskriptiv eller normativ samt mer eller mindre omfattande”, Lantz, Göran; ”Människosy-
ner”, (opublicerad artikel), 2005, s 33 
410 Teologen Anders Jeffner har urskilt 19 kategorier för människosyn, såsom exempelvis 
teorier om det mänskliga handlandet, kunskapssyn, rationalitetsnorm, ontologiska status, 
viljans frihet och livets okränkbarhet. Dessa 19 kategorier är i sin tur uppdelade i under-
grupper. I valet mellan människosyner anser Jeffner är en fråga om att ”ordna helheten av 
den kunskaps- och upplevelsevärld man har som människa på ett sådant sätt att den ger 
maximal rättvisa åt de grundläggande verklighetsupplevelserna”, Jeffner, Anders; Att stude-
ra människosyn, s 45f, 50. I sin analys av protestantisk arbetsetik utgår Carl-Henric Gren-
holm från fyra frågeställningar, nämligen (1) vad karakteriserar människor som varelser, (2) 
vad är ett gott mänskligt liv, (3) vad hindrar människor från att leva ett sant mänskligt liv, 
samt (4) i hur hög utsträckning besitter människor själva förmågan att bidra till förverkli-
gandet av ett gott mänskligt liv. I relation till dessa frågor profilerar Grenholm fem teorier 
om människan: empiriskt öppna teorier, kunskapsteorier, metafysiska teorier, värdeteorier 
och frälsningsteorier. Grenholm, Carl-Henric; Protestant Work Ethics. A Study of Work 
Ethical Theories in Contemporary Protestant Theology, Uppsala Studies in Social Ethics 15, 
Uppsala 1993, s 152f. Staffan Nilsson, som i sin avhandling analyserar teorier om självför-
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(5) Koherens innebär att en godtagbar etisk teori eller modell ”relaterar 
till ett system vars beståndsdelar befinner sig i ömsesidiga relationer till 
både konsistens och någon form av oberoende”. Med koherens menar jag 
en teori eller modell som motiveras dels utifrån att de inbördes argumenten 
är fria från självmotsägelse, dels utifrån att det behövs ”någon form av  
beroende”.411 En vanlig uppfattning är att koherenta bevisföringskedjor som 
bildar försvarbara övertygelser är cirkulära, det vill säga att argumenten 
harmonierar med varandra inom ett system men att det ändå är möjligt för 
ett stort antal skilda koherenta system att försvaras sida vid sida. De kan 
strida mot varandra, men måste vara konsistenta inom sig. Ett problem med 
koherensen är vad som egentligen konstituerar ett försvarbart system, vad 
som utgör det som går utöver konsistenskravet.412 Religionsfilosofen  
Eberhard Herrmann argumenterar för ett oberoende krav som går ”bortom 
de logiska aspekterna av koherens”, nämligen moraliska erfarenheter och 
känslor som är personligt relaterade.413 Den ståndpunkten delar jag och 
anser att den hermeneutiska realismen är en sådan teori som öppnar för 
möjligheten att kombinera koherenta argument med erfarenheter och käns-
lor. 

                                                                                                                           
verkligande, skiljer människosyn från antropologi genom att den tidigare karakteriseras 
genom de specifika uppfattningar eller aspekter som ”lyfts ut ur sitt antropologiska sam-
manhang”, Nilsson, Staffan; Den potentiella människan. En undersökning av teorier om 
självförverkligande, Uppsala Studies in Social Ethics 30, Uppsala 2005, s 29. Claes Trolles-
tad gör en empirisk studie av antaganden om människosyner i ledarskapsutveckling. I analy-
sen skiljer han mellan tre nivåer: en teoretisk, en normativ och en praktisk. De antaganden 
som urskiljs i studien är individen och den sociala gruppen, egenintresset och människans 
handlande, förändringens drivkrafter, människans behov och väl samt könets roll. Trollestad 
visar att det finns spänningar ”mellan de olika polerna i människosynen”, vilket innebär att 
ett system eller en individ sällan omfattar en sammanhållen människosyn, utan är teoretiska 
perspektiv på människosyner. Trollestad, Claes; Människosyn i ledarskapsutveckling, Nya 
Doxa, Nora 1998, s 180ff 
411 Herrmann, Eberhard; aa, s 105 
412 DePaul, Michael R; “Coherentism”, artikel i Audi, Robert (ed); The Cambridge Diction-
ary of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s 154 
413 Herrmann, Eberhard; aa, s 103, 107ff. För att avgöra vilket av två system som är bättre 
än ett annat utgår Herrmann från erfarenhet och känslor som ett faktum vi måste anta för 
resonemanget, s 110. Herrmann bejakar inte en moralisk realism, utan anser att det är mer 
rimligt att föreställa sig att värden är resultatet av ett begreppsliggörande där känslor och 
moraliska erfarenheter spelar en viktig roll. Jag anser att Herrmanns poäng med erfarenheter 
och känslor som en oberoende del av koherensen går att kombinera även med den utform-
ning av moralisk realism som jag har argumenterat för. 
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Konklusion 
Det här kapitlet har jag ägnat åt tre diskussioner. Först har jag gett argu-
ment för och emot en reglerad yrkesetisk modell. Därefter har jag redogjort 
för mina värdeteoretiska ståndpunkter. Slutligen har jag presenterat fem 
kriterier som jag anser är utmärkande för en godtagbar yrkesetisk modell. 
Det finns fyra argument för en reglerad yrkesetik: 

 
1. Reglerad yrkesetik ersätter en detaljerad lagstiftning för publicis-

tisk verksamhet. 
2. Reglerad yrkesetik identifierar gemensamma ideal och normer för 

gruppen. 
3. Reglerad yrkesetik hjälper gruppen att värna om sin status. 
4. Reglerad yrkesetik förstärker de anställdas förhandlingsmakt gent-

emot arbetsgivare. 

Jag finner att alla dessa argument är goda skäl för att försvara en yrkesetik, 
men jag anser däremot inte att en reglerad yrkesetisk modell är hållbar. 
Kritiken mot den reglerade yrkesetiken utvecklar jag i fyra argument.  
(1) En reglerad yrkesetik främjar en ytlig förståelse av moral, vilket kan 
leda till: a) att betydelsen av en reglerad etik undergrävs: eftersom journa-
listiken är heterogen i praktiken, vad betyder då en reglerad yrkesetik – 
egentligen? 
b) en homogen framställning av journalister, vilket kan vara ett hot mot 
yrkets status och för förtroendet för journalister. (2) En reglerad yrkesetik 
framhåller hur vi ska vara i vår yrkesroll mer än som människor. (3) En 
reglerad yrkesetik beskriver inte den moral som journalister har i praktiken, 
vilket kan leda till att: a) den positiva och negativa upplevelse av en över-
ordnad homogen struktur som reportrarna beskriver, inte får det komplexa 
utrymme som finns i praktiken, b) glidningen mellan det som beskrivs som 
ändamålsenligt och det som beskrivs som förpliktande inte blir belyst, 
c) en inställning om att allt som inte är förbjudet är tillåtet, delvis på grund 
av att ansatsen till en ansvarig hållning som formuleras i Etiska regler för 
press, radio och tv inte återspeglas i en reglerad yrkesetisk modell. (4) En 
reglerad yrkesetik tenderar att förväxla moral med juridik, men dessa bör 
hållas isär eftersom juridik och moral inte är samma sak eller har samma 
funktion. Detta beror på att: a) både de juridiska instanserna och journalis-
ternas saneringssystem strävar efter rättsskipning, men saneringssystemet 
saknar juridisk befogenhet, b) moral inte behöver vara kodifierad, såsom ett 
juridikliknande system i den reglerade yrkesetiken, c) både juridiken och 
den reglerade yrkesetiken har sanktionssystem, men inom juridiken är det 
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både tydligare och mer oberoende än inom den reglerade yrkesetiken,  
d) regler kan förändras, men juridiska regler kan ändras från ett år till ett 
annat, medan förändringar av moraliska övertygelser kräver längre tid. 

För att utforma kriterier för en godtagbar yrkesetisk modell har jag redo-
gjort för min värdeteoretiska position. Jag har argumenterat för en herme-
neutisk realism, som innebär att jag bejakar att det finns objektiva värden 
oberoende av människors medvetande om dem. Däremot är jag skeptisk till 
vår kunskap om dessa värden. Vi kan inte genom språk, kultur eller känslor 
säga oss omfatta eller begripa sanningen. Från vår tolkningshorisont är 
förståelsen av värden konstruerad, men de oberoende värdena är inte isole-
rade från världen, utan är en del av den. Därför har vi förmåga att genom 
intuition och erfarenhet skapa oss en föreställning om dem. Det betyder att 
det kan finnas en mångfald av olika tolkningar som det kan finnas goda 
skäl för, som är så väl underbyggda som möjligt och som är så stabila så att 
argumenten inte plötsligt ändras. Den hermeneutiska realismen är ett  
reflexivt meningsskapande inom ett språksystem som syftar till kritisk 
självkännedom. Det reflexiva meningsskapandet sker utifrån gemensamma 
existentiella förutsättningar. Schweiker, som utvecklar den hermeneutiska 
realismen, har också ett teologiskt perspektiv som jag anser tillför teorin ett 
värdefullt och betydande perspektiv, nämligen en värderealistisk position 
som ställer oss i ett sammanhang som är större än vi själva är och förmår 
begripa. Det betyder att uppfattningar om värden och moraliska omdömen 
inte enbart är rationella, utan att andra egenskaper såsom erfarenhet, exis-
tentiell tillhörighet och känslor också har betydelse för våra förställningar 
och omdömen. 

Kapitlet avslutas med en argumentation för de kriterier som jag vill före-
språka för en godtagbar yrkesetisk modell. Dessa motiveras i relation till 
min värdeteoretiska position. Det är fem stycken: universaliserbarhet, 
mångfald, erfarenhet, människosyn och koherens. Dessa kriterier är de 
verktyg som jag kommer att använda för att analysera tre alternativ till en 
reglerad yrkesetisk modell, en dygdetisk modell, en ansvarsmoralisk  
modell och en kallelsemodell. Kriterierna kommer också att ligga till grund 
för mitt eget förslag på en holistisk modell. 
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6. Att sträva efter det goda livet 

I am developing a curious moral code as I go. Sometimes the job does feel a 
bit like playing God with people’s lives. I get, ultimately, to decide every 
week who lives and who dies by the NoW sword. And that sword can be 
ruthless, highly destructive implement. I’ve not have any sleepness nights 
yet, but I can feel them coming.414 

Nu är det dags att påbörja en analys av yrkesetiska modeller som är alterna-
tiv till en handlingsreglerande yrkesetik. Den första diskussionen rör sig om 
en dygdetisk modell. Den stora skillnaden mellan en reglerad yrkesetik och 
en dygdetik är att den senare utgår från att moraliska omdömen handlar om 
mer än principer och etiska teorier, nämligen om våra egenskapers relevans 
för moralen. Dygdetiken ger utrymme åt praktiska erfarenheter, egenskaper 
och ändamål för vår verksamhet.  

Kapitlet innehåller fyra delar. (1) I den första tar jag upp frågeställ-
ningen vad dygdetik innebär. Det finns många filosofer och etiker som har 
utvecklat dygdetiska teorier, men jag har valt att utgå från två amerikanska 
filosofer, Alasdair MacIntyre och Martha Nussbaum. Utifrån deras teorier 
kommer jag att visa att dygdetiken kan tolkas på olika sätt, som kontextua-
lism eller universalism, men att det finns utgångspunkter som är gemen-
samma. (2) Den andra delen behandlar på vilket sätt dygdetiken har rele-
vans för yrkesmoral. Frågeställningen är hur en yrkesetik kan utformas i 
relation till egenskaper och praktisk kunskap. Även här visar jag att det 
finns skillnader i tillämpade etiska synsätt utifrån dygdetiken. Analysen 
utgår från två svenska etiker, Göran Collste och Gunilla Silfverberg, vars 
forskning inom tillämpad etik har formulerats med ett dygdetiskt tänkande. 
(3) I den tredje delen utvecklar jag en dygdetisk modell för journalisters 
yrkesetik. Här anknyter jag till dygdetiken så som den har framställts i de 
tidigare delarna samt till empirin i kapitel tre och fyra. (4) I den fjärde delen 
genomförs en granskning av den dygdetiska modellen utifrån mina kriterier 
                             
414 Morgan, Piers; The Insider. The Private Diaries of a Scandalous Decade, Ebury Press, 
London 2005, s 40. Piers Morgan blev vid 28 års ålder chefredaktör för kvällstidningen 
News of the World i England. I en dagboksbiografi berättar han öppenhjärtigt och självkri-
tiskt om sina tio år på tidningen innan han blev avskedad 2004. 
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för en godtagbar yrkesetisk modell. Frågan är om en sådan modell mot-
svarar de fem kriterier jag har argumenterat för. 

Klokhet, mod och andra avgörande egenskaper 
Filosofen Aristoteles lade på 400-talet f Kr grunden för dygdetiken. Den är 
karaktärs- och ändamålsinriktad. Kännetecknet för ett gott ändamål är att 
det är gott i sig självt: 

We speak of that which is worth pursuing for its own sake as more complete 
than that which is worth pursuing only for the sake of something else, and 
that which is never worth choosing for the sake of something else as more 
complete than things that are worth choosing both in themselves and for the 
sake of this end. And so that which is always worth choosing in itself and 
never for the sake of something else we call complete without qualifica-
tion.415 

Det yttersta målet är att uppnå eudaimonia, det vill säga den självförverkli-
gade lyckan. Det gör vi inte genom att formulera resultat eller principer, 
utan genom att utveckla våra karaktärsegenskaper. Kortfattat beskrivet är 
det sådana som utmärks av att de är medelpunkten mellan ytterligheter, 
såsom givmildhet är medelpunkten mellan snålhet och slöseri. Därför utför 
en person med de rätta egenskaperna eller dispositionerna en god handling 
per se i och med att hon är en dygdig person.416 Aristoteles skiljer mellan 
sådana karaktärsdygder som är intellektuella och sådana som är moraliska. 
Karaktärsdygderna kan vara både teoretiska och praktiska, men det gemen-
samma för dem är att de är goda i sig själva. De moraliska dygder  
Aristoteles nämner är mod, besinning, frikostighet, storslagenhet, stolthet, 
ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet och rättrådighet. De 
intellektuella dygderna är vetande, kunnighet, klokhet, insikt, visdom,  
rådighet och medvetenhet. Alla dygder är de egenskaper som gör oss dis-
ponibla för att nå livsmålet eudaimonia. Av dessa är sofia, visheten, den 
främsta. Det är genom sofia vi slutligen uppnår lycka och även lär oss att 
utöva de övriga dygderna.417 Att fråga vad som är en rätt eller fel handling 
                             
415 Aristoteles; Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 2002, 1097a 
416 Enligt Göran Bexell och Carl-Henric Grenholm finns det fem villkor som ska vara upp-
fyllda för att något ska beskrivas som en dygd. Dessa är: en mänsklig karaktärsegenskap, en 
egenskap som är förvärvad, att denna egenskap ”utgör en disposition att utföra sådana hand-
lingar som är rätta”, att de inriktar sig på livet som helhet samt att de utgör en sådan karak-
tärsegenskap som är önskad. Bexell, Göran och Grenholm, Carl-Henric; aa, s 125f 
417 ”wisdom will be the most precise of the sciences. So the wise person must not only know 
what follows from the first principles of a science, but also have a true understanding of 
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är i dygdetiken relaterat till vem som utför handlingen. Aristoteles skiljer 
en förvärvad skicklighet, såsom yrkesskicklighet, från praktisk klokhet, 
phronesis. Skicklighet har att göra med produktion, inte med handling. Att 
utöva en förvärvad skicklighet innebär att något antingen resulterar i eller 
inte resulterar i något. Praktiskt klok, däremot, kallar vi alla dem som  
beräknar en handling så att den resulterar i något gott som ligger bortom 
skicklighetens område. Den praktiskt kloka ser till det goda för helheten.418 
Men det är inte resultatet av handlingen som avgör vem som omfattar 
phronesis, utan det är karaktären hos den som handlar. Man kan inte vara 
praktiskt klok utan att vara god, skriver Aristoteles.419 Erfarenhet och prak-
tisk handling är alltså nödvändigt för att vi ska kunna bli goda och lyckliga 
människor. Det är ju också genom erfarenhet och praktisk handling vi till-
lämpar och utvecklar våra dygder, i relation till andra. 

För att bättre kunna förstå dygdetiken kan det vara värdefullt att relatera 
den till en kantiansk och en utilitaristisk teori, vilka dygdetiken skiljer sig 
från bland annat i tolkningen av lycka. Enligt Kant styrs rätta handlingar av 
överordnade principer, av ett kategoriskt imperativ som är oberoende av 
vilka behov eller önskningar vi har. En önskvärd tillvaro är sådan att alla 
som finns i den lever efter vissa maximer. Förnuftet, snarare än våra egen-
skaper, har en avgörande betydelse för vår förmåga att handla rätt. För både 
Kant och Aristoteles är förnuftet en funktion hos människan som skiljer 
henne från andra varelser. Hos Kant står dock förnuftet i direkt relation till 
ett transcendentalt jag ur vilket det härstammar. För Aristoteles är förnuftet 
en mänsklig förmåga vars betydelse är avgörande för det goda livet. För-
nuftet utgör den främsta vägen till eudaimonia. Det ytterst goda i livet är 
alltså att få utveckla vårt förnuft och vår tankeförmåga. Det gör vi bäst 

                                                                                                                           
those first principles. Wisdom, therefore, will be intellect in combination with scientific 
knowledge; it is scientific knowledge of the most honourable matters which, as it were, 
‘retains it head’”; Aristoteles; aa, 1141a. Aristoteles diskuterar i Nicomachean Ethics, kapi-
tel sex, frågan om skillnaden mellan det praktiska och det teoretiska tänkandet. Han skiljer 
mellan förnimmelse, intellekt och begär. Då djuren har förnimmelse och begär, men inget 
intellekt, kan en handling vara god även om djuren inte har intellektuell delaktighet i hand-
landet. MacIntyre diskuterar denna tanke och argumenterar för att begreppet phronesis, 
förmågan till praktisk rationalitet, är en förmåga som tillskrivs både ”icke-mänskliga djur i 
deras förutseende dygder, såväl som människor”. Han argumenterar för ett synsätt som 
innebär att moralen i grunden är instinktiv, att barn och djur har en förmåga till moraliska 
handlingar. Men vi behöver dygderna för att bli moraliskt medvetna individer. MacIntyre, 
Alasdair; Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need the Virtues, Duckworth, 
London 1999, s 5f, 11ff. MacIntyre kommenterar i förordet: ”In After Virtue I had attempted 
to give an account of the place of the virtues, understood as Aristoteles had understood 
them, within social practices/---/I now judge that I was in error in supposing an ethics inde-
pendent of biology to be possible”. Aa, s X 
418 Aristoteles; Aa, 1140a 
419 Aa, 1144b 
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genom ett kontemplativt liv. Vår karaktär är inte något vi har fått en gång 
för alla, utan den utvecklas genom övning för att så småningom bli ett  
personlighetsdrag. På det sättet förverkligar vi oss själva. 

För utilitaristen är det resultatet av våra handlingar som avgör om de är 
rätt eller fel. Utilitaristen vill eftersträva största möjliga lycka, välbefin-
nande eller nytta för flest antal människor och varelser. Vem som utför 
handlingen eller vilka principer som styr den är inte relevant eftersom det 
är ändamålet som avgör handlingens värde. Klassiska utilitarister såsom 
Jeremy Bentham och J S Mill menar att lyckan och välbefinnandet är det 
enda som har ett egenvärde, som är gott i sig och som vi bör eftersträva. 
Smärta och lidande bör i största möjliga mån undvikas. För utilitaristen 
liksom för dygdetikern är målet lycka. Men innebörden tolkas olika. För en 
dygdetiker är det egenskaperna hos en person som avgör om handlingen är 
god eller inte. Dygdetiken är också ändamålsinriktad, men det är intentio-
nen med handlingen som avgör dess värde och inte resultatet. Både dygd-
etikern och utilitaristen förhåller sin etik till en gemenskap. För dygdetikern 
är spörsmålet vilka vi är och blir i gemenskapen. För utilitaristen är gemen-
skapen en del av ändamålet. 

Hos två moderna dygdetiker och nyaristoteliker, Martha C Nussbaum 
och Alastair MacIntyre, har dygdetiken en avgörande poäng i att inte sträva 
efter lyckoutopier, vilket upplysningsfilosofier kan präglas av i sitt ända-
målstänkande. Tvärtom kan det goda livet ibland innebära tragiska val.420 
Det är en etik som i hög grad relaterar moralen till det praktiska livet. Eu-
daimonia är därför ingen abstrakt princip utan en fråga om självförverkli-
gande i konkret mening, eftersom den grundas på våra egenskaper. Att 
sträva efter dygderna är inte något vid sidan av oss själva, utan tvärtom en 
del av vårt ändamål, av vårt telos. Ibland innebär självförverkligandet 
smärtsamma eller tragiska val, men det är viktigt att poängtera att självför-
verkligandet alltid är ett mål i sig självt och inte ett medel för andra ända-
mål.421 

                             
420 Nussbaum, Martha; “Vana, passion och reflektion i den aristoteliska traditionen”, artikel 
i Känslans skärpa tankens inlevelse. Essäer om etik och politik. Symposion, Eslöv 1995, s 
28. MacIntyre diskuterar bland annat begränsningen i moraliskt tänkande i den rationella 
filosofi som Kant utvecklade. MacIntyre, Alasdair; A Short History of Ethics. A History of 
Moral Philosphy from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge, London 
(1967) 2000, s 190ff 
421 “the good life for man is the life spent in seeking for the good life for man, and the vir-
tues necessary for the seeking are those which enable us to understand what more and what 
else the good life for man is.” MacIntyre, Alasdair; ”The Virtues, the Unity of a Human 
Life, and the Concept of a Tradition”, ur Hauerwas, Stanley and Gregory I Jones (ed); Why 
Narrative? Readings in Narrative Theology, Grand Rapids, Michigan 1989, s 105 
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The question whether something is or is not to count as a part of eudaimo-
nia is just the question, whether something is a valuable component in the 
best human life/---/Aristotle has argued that to choose it for its own sake 
(for the sake of what it itself is) not only does not require, but is actually  
incompatible with, viewing it as qualitatively commensurable with other 
valuable items. To view it in that way would not be to have the proper  
regard for the distinctness if its nature.422 

Dygdetiken kan beskrivas som ett pussel för det mänskliga livet, där bitarna 
tillsammans bildar en helhet.423 Men innebörden av teorin kan tolkas på 
olika sätt. MacIntyre förordar en kommunitaristisk och kontextuell modell 
som utgår från ett teleologiskt tänkande, men som tolkar dygderna olika 
beroende på vilken tid, kultur och tradition de relateras till. Nussbaum kom-
binerar dygdetiken med en universalistisk etik som har kontextuella inslag. 
Att hävda att dygderna är universella innebär enligt Nussbaum att inta en 
”universaliserande reflektion”, att utgå från att det finns vissa förmågor 
som definierar oss som människor och som definierar det goda livet. Dessa 
förmågor behöver inte härledas från något annat än vår mänsklighet och det 
praktiska livet.424 En grovt beskrivande åtskillnad mellan MacIntyres och 
Nussbaums förståelse kan framställas som att MacIntyre vill försvara det 
goda livet med dygdernas hjälp, medan Nussbaum beskriver dygdernas 
funktion som ett aktivt upprättande av det goda och fullvärdiga livet.  
MacIntyre söker det goda livet för människan, medan Nussbaum vill ”öva 
upp förmågan”. På denna punkt blir deras skilda ideologiska perspektiv 
synliga. MacIntyre utgår från en religiöst grundad etik, medan Nussbaum 
förankrar sin etik i empiriska iakttagelser och filosofiska argument som hon 
utformar utifrån ett förslag till mänskliga universella förmågor.425 

                             
422 Nussbaum, Martha; The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and 
Philosphy, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s 297. Nussbaum föreslår att vi 
behöver omformulera innebörden av att vara ett mål i sig själv och istället tala om ”principle 
of each person’s capability”, Nussbaum, Martha; Women and Human Development: the 
capabilities approach, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s 74 
423 Nussbaum beskriver dygderna som "en sammanflätad helhet bestående av en mängd 
relaterade men ändå distinkta delar, där var och en väljs och värdesätts för sin egen skull. 
Vanligtvis är dessa delar olika aktivitetsformer, exempelvis ett handlande i överensstämmel-
se med de olika dygderna, ett reflexivt och kontemplativt handlande, aktiviteter tillsammans 
med eller i förhållande till vänner”, Nussbaum, Martha; aa 1995, s 27 
424 Aa, s 30f, 35. Nussbaum kritiserar MacIntyre för att vara konservativ, för att försvara ”en 
religiöst grundad etik” och för att ge hierarkier en alltför stark betydelse. Själv argumenterar 
hon för ett socialliberalt perspektiv. Nussbaum tar också avstånd från en dygdetik med 
religiösa och politiska grunder: ”As I interpret Aristotle, he understood the core of his ac-
count of human functioning to be a freestanding moral conception, not one that is deduced 
from natural teleology or any non-moral source.” Nussbaum, Martha; aa 2000, s 76 
425 Exempelvis säger MacIntyre: “it is to note that the peculiarly modern self, the emotivist 
self, in acquiring sovereignty in its own realm lost its traditional boundaries provided by a 
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MacIntyres dygdetik handlar till stora delar om kritik mot vår samtid. 
Kritiken innebär bland annat att vi som lever nu har förlorat förmågan att 
kommunicera universella värden. Han anser att det är svårt att leva ett dyg-
digt liv i vår tid. Den moderna individualismen beskriver han som en stånd-
punkt som utgår från vad jag själv väljer att vara och inte vem jag bör bli.426 
Det är denna uppfattning som dominerar den moderna människans sätt att 
tänka. Men det går att tänka annorlunda. Vi har en förmåga att utveckla oss 
själva till moraliskt ansvarstagande agenter, men det sker inte i samhället i 
sin helhet, utan i mindre gemenskaper: 

What matters at this stage is the construction of local forms of community 
within which civility and the intellectual and moral life can be sustained 
through the new dark ages which are already upon us. And if the tradition of 
the virtues was able to survive the horrors of the last dark ages, we are not 
entirely without grounds for hope. This time however the barbarians are not 
waiting beyond the frontiers; they have already been governing us for quite 
some time.427 

Vår samtids oförmåga att kommunicera moral och realisera dygder leder 
till att det endast är i mindre gemenskaper, bland människor som lever vid 
sidan av den dominerande kulturen, som det blir möjligt att leva dygdigt.428 
Ett problem med MacIntyres sociologiska beskrivning av det han kallar den 
centrala kulturen, är att han förutsätter att det verkligen finns en etablerad 
majoritetskultur. Att nationalstaten eller familjen verkligen är sådana att de 
utgör samhällsnormen, vilken andra sorters gemenskaper har att förhålla sig 
till. Han förutsätter det och kontrasterar de mindre gemenskaperna mot 
samhällsgemenskapen. Den filosofiska och existentiella innebörden av 
individualitet i dessa mindre gemenskaper relateras hos MacIntyre alltid till 
medmänniskorna. Min egen livsberättelse är alltid integrerad i den berättel-
se ur vilken jag hämtar min identitet, skriver han och vill samtidigt ge för-
slag på nycklar för att vi i vår tid ska kunna tolka samtiden på ett menings-
fullt sätt.429 Detta framför allt för att några av oss ska kunna överleva det 
som han beskriver som ”the horror of the last dark ages” och vår tids emo-
tivism och individualism.430 Anledningen till pessimismen är att det inte 

                                                                                                                           
social identity and a view of human life as ordered to a given end.” MacIntyre, Alasdair; aa 
1984, s 34. För källa till Nussbaums etiska värdeteori se exempelvis: Nussbaum, Martha; aa 
2000, s 5 
426 MacIntyre, Alasdair; aa 1989, s 105 
427 MacIntyre, Alasdair; aa 1984, s 263 
428 MacIntyre, Alasdair; aa 1989, s 110 
429 MacIntyre, Alasdair; aa 1989, s 106 
430 I After Virtue, kapitel 2 och 3, redogör MacIntyre för sin analys av vår samtid som emo-
tivistisk och sin kritik av densamma. En emotivistisk hållning är för MacIntyre att ”Every-
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längre är möjligt att använda de moraliska begrepp och den förståelse vi 
tidigare har använt för att nå en gemensam förståelse.431 Allt som kvarstår 
av en moralisk helhetssyn är fragment av tidigare generationers moraliska 
tolkningssystem.432 

Möjligheten att realisera dygderna ligger i att förbättra livets och verk-
samheters interna värden. Dygder och dispositioner gör oss förmögna att 
utvecklas och tillför verksamheter egenskaper som gör dem excellenta. När 
MacIntyre beskriver en verksamhet definierar han dess interna värden.433 
Alla verksamheter, såsom yrken eller sporter, består av interna värden som 
utgör dess ändamål och externa värden som gör verksamheten excellent 
eller utvecklad. 

What is distinctive in a practice is in part the way in which conceptions of 
the relevant goods and ends which the technical skills serve/---/are trans-
formed and enriched by these extensions of human powers and by that  
regard for its own internal goods which are partially definitive of each par-
ticular practice or type of practice. Practices never have a goal or goals 
fixed for all time/---/every practice has its own history.434 

Exempelvis är ett av friidrottens interna värden att vinna. För att kunna 
uppfylla det värdet behöver friidrottaren förmågor som gör henne kapabel 
att vinna. En löpare behöver kunna springa snabbt och en höjdhoppare  
måste ha teknisk kunskap och styrka för att kunna hoppa högt.435 Varje 

                                                                                                                           
thing may be criticized from whatever standpoint the self has adopted, including the self´s 
choice of standpoint to adopt.” MacIntyre, Alasdair; aa 1984, s 31 
431 Aa, s IX, 6 
432 Aa, s 1f 
433 “By a ’practice’ I am going to mean any coherent and complex form of socially estab-
lished cooperative human activity through which goods internal to that form of activity are 
realized in the course of trying to achieve those standards of excellence which are appropri-
ate to, and partially definitive of, that form of activity, with the result that human powers to 
achieve excellence, and human conceptions of the ends and goods involved, are systemati-
cally extended/---/Every practice requires a certain kind of relationship between those who 
participate in it.” Aa, s 187. MacIntyre skriver också: “those dispositions which will not 
only sustain practices and enable us to achieve the goods internal to practices, but which will 
also sustain in the relevant kind of quest for the good, by enabling us to overcome the 
harms, dangers, temptations, and distractions which we encounter, and which will furnish us 
with increasing self-knowledge and increasing knowledge of the good.” MacIntyre, Alas-
dair; aa 1989, s 104f. Vidare: “A virtue is an acquired human quality the possession and 
exercise of which tends to enable us to achieve those goods which are internal to practices 
and the lack of which effectively prevents us from achieving any such goods.” MacIntyre, 
Alasdair; aa 1984, s 191 
434 Aa, s 193f 
435 MacIntyres uppdelning av verksamheters interna och externa värden får kritik av Nuss-
baum som menar att hans synsätt är alltför förenklat: ”Han [MacIntyre] tycks vara särskilt 
förtjust i hierarkiska traditioner där auktoriteter spelar en stor roll och där det förekommer 
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verksamhet kan resultera i externa värden, såsom att friidrotten kan leda till 
gemenskap mellan dem som utövar den. Men verksamheter ändras och ”har 
sin egen historia”, som MacIntyre beskriver det. Därför kan det finnas både 
en fara och en möjlighet med vanans makt. Med en praktisk verksamhet, 
såsom ett yrke, lär vi oss hantverket och uppfinner inte hjulet varje gång 
något inträffar. Vi vet av vana och en viss intuition vad som förväntas av 
oss. Men om vanan blir alltför oreflekterad riskerar handlingen att förlora 
sin excellens, kanske på grund av att ändamålet har ändrats men vanan 
består. När de interna värdena harmonierar med verksamheten blir hand-
lingen excellent. Därför kan vi inte på förhand formulera handlingsregler 
som kan gälla för alla situationer: 

The types of action required be a particular virtue can never be specified 
exhaustively by any list of rules. But failure to observe certain rules may be 
sufficient to show that one is defective in some important virtues.436 

En moraliskt medveten person, argumenterar MacIntyre, inser att hon är en 
del av sin egen och andras narrativa historia. Till viss del föds vi in i berät-
telser som är förutbestämda, såsom vilka föräldrar vi får och vilket land vi 
föds i. Vi står som på en scen, vilken vi inte har skapat, och upptäcker att vi 
är del av en handling vi inte har haft inflytande över.437 Till en annan del är 
vi alltid ansvariga för våra handlingar i de berättelser som får effekt för mig 
själv och för andra, även sådana handlingar som tillhör en förfluten tid i vår 
historia och som kanske är ett slags liv vi tagit avstånd ifrån.438 En av tolkn-
ingsnycklarna är självförståelse: ”We have to learn to understand ourselves 
as directed to a range of goals that are more or less remote from our present 
situation and to order our desires accordingly”.439 Men självförståelse har 
sina begränsningar. Vi kan lura oss själva eller bli lurade av den moraliska 
begreppsapparaten, utan att vi nödvändigtvis genomskådar det. Till vår 
självförståelse hör därför också tvivlet på det moraliska språket.440 

Nussbaum delar inte MacIntyres samtidspessimism utan har en tilltro till 
gemenskapers möjligheter att utveckla ett gott samhälle och till enskilda 
personers möjligheter att öva upp den moraliska förmågan till ett gott liv. 
Men hon beskriver samtiden som splittrad. Hon bemöter den samtida rela-
tivismen med att delvis ge den rätt i den kritik som dess företrädare riktar 

                                                                                                                           
funktionsdelegering på ett sätt som gör att det finns föga behov av att reflektera över vad 
som bör göras”, Nussbaum, Martha; aa 1995, s 31 
436 MacIntyre, Alasdair; aa 1999, s 109 
437 MacIntyre, Alasdair; aa 1989, s 99 
438 Aa, s 102 
439 MacIntyre, Alasdair; aa 1999, s 76 
440 MacIntyre, Alasdair; aa 1984, s 4 
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mot dygdetikens universella anspråk. För det första bör man inte samman-
blanda problemens och lösningarnas särskildhet. Ur det specifika kan man 
inte förutsätta det generella.441 För det andra ifrågasätter relativisterna före-
ställningen om människans gemensamma erfarenhetsområden, vilken är 
central i ett aristoteliskt synsätt.442 Den tredje invändningen innebär att om 
vi förutsätter att det goda för människan är något beständigt och nödvän-
digt, och att vi har funnit det, så kan det hindra oss från att faktiskt förbättra 
livet.443 

Dygder är förvisso karaktärsdrag som formats av en lång ”invänjningspro-
cess”. De inbegriper förvisso formandet av begär och passioner lika mycket 
som formandet av trosföreställningar. Men invänjningsprocessen är inte hu-
vudlös. Den kräver att man övar upp förmågan att göra åtskillnader, och den 
kräver en hel del komplex kognitiv aktivitet.444 

 
Nussbaum är inte samtidspessimist som MacIntyre. Hon framställer sin 
dygdetik som ett slags pragmatism i relation till empiri och till de förmågor 
som människor besitter och har möjlighet att utveckla. Förmågorna är det 
som definierar ett liv som tillräckligt värdigt en människa. De förmågor vi 
besitter borde ha möjlighet att utvecklas hos varje individ, i syfte att var 
och en ska behandlas som ett mål i sig själv och inte som medel för andras 
ändamål.445 Nussbaum försvarar en universalistisk etik utifrån de mänskliga 
förmågor vi har gemensamma och som vi gemensamt strävar efter att upp-
fylla, men hon ger också utrymme för kontexters variation. Förmågor kan 
uppfyllas på olika sätt beroende på var människorna lever. Nussbaum har 
tre problem med relationen universalism och kontextualism, som hon anser 
bör besvaras. Det första är kulturen. Kulturella olikheter bör bejakas så 
länge det inte hindrar någon från att förverkliga sina förmågor, anser Nuss-
baum. Det andra är den goda mångfalden, vilket innebär att en av världens 
rikedomar är att vi uttrycker värden och värderingar på många olika sätt 
och att detta är ett universellt värde. Det tredje är paternalism, vilket inne-
bär att vi inte kan använda universella värden för att tala om för människor, 
i kulturer olik vår egen, hur de ska leva och vad som är bra för dem.446 

Utifrån denna universalistiska dygdetik föreslår Nussbaum en lista på de 
förmågor hon anser att vi har gemensamt och som definierar ett värdigt 

                             
441 Nussbaum, Martha; ”Dygd och relativism”, artikel i Tankens skärpa känslans inlevelse, 
Symposion, Eslöv 1995, s 141 
442 Aa, s 142 
443 Aa, s 148 
444 Aa, s 36 
445 Nussbaum, Martha; aa 2000, s 5, 69 
446 Aa, s 32, 35, 41ff 
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människoliv: förmåga till liv; kroppslig hälsa; kroppslig integritet; sinnes-
upplevelser, fantasier och tankar; känslor; praktiskt förnuft; samhörighet 
(affiliation); liv med naturen; lek samt kontroll över sin politiska och mate-
riella omgivning.447 Var och en av dessa förmågor är separat och värdefull i 
sig själv. Det går inte att ersätta förlusten av möjligheten att förverkliga en 
av dem med att ge mer utrymme åt en annan. 

Nussbaum gör liksom MacIntyre en åtskillnad mellan det interna och det 
externa. Men istället för verksamheter talar Nussbaum om tre nivåer av 
förmågor.448 Den första är grundläggande förmågor, vilka är de medfödda 
förmågor som är nödvändiga för att utveckla de mer avancerade. Ett nyfött 
barn har exempelvis en medfödd förmåga att utveckla ett språk och att  
känna tacksamhet. Den andra är interna förmågor, vilka är sådana som 
personen själv har utvecklat i relation med andra. Det är de förmågor en 
person besitter och som hon utvecklar till en mogen färdighet, såsom att 
lära sig samverka med andra i en yrkesverksamhet. Den tredje är kombine-
rade förmågor, vilka kan beskrivas som interna förmågor som kombineras 
med externa förutsättningar för att kunna utövas. Den lista som Nussbaum 
har föreslagit är exempel på kombinerade förmågor såsom kroppslig hälsa 
och praktiskt förnuft. Skiljelinjen mellan interna och kombinerade förmå-
gor är inte distinkt.449 

Hos Nussbaum är dygdetiken ett hantverk och ett filosofiskt verktyg 
som jag uppfattar att hon använder som en form av praktisk klokhet i aris-
totelisk mening, både politiskt och individuellt. Dygder definieras i förhål-
lande till problem, begränsningar och mänskliga förmågor. Dessa villkor är 
så grundläggande att vi skulle förlora vår mänsklighet om de försvann. Och 
det är runt denna punkt som Nussbaum cirkulerar i sin filosofi, frågan om 
vilka delar av vår erfarenhet som är så viktiga att de utgör en del av oss 
                             
447 Dessa var de förmågor Nussbaum utvecklade efter forskning i Indien. Nussbaum, Mar-
tha; aa 2000, s 78ff. I tidigare sammanhang har hon argumenterat för en något annorlunda 
lista på förmågor: dödlighet; kropp; lust och smärta; kognitiv förmåga; praktiskt förnuft; 
barnets tidiga utveckling; samhörighet samt humor. Nussbaum, Martha; “Dygd och relativ-
ism” aa 1995, s 161 ff. Nussbaum påpekar att listan ska tolkas som en del av och inte en 
omfattande redogörelse för begreppet godhet: ”if individuals neglect an item on the list, this 
is just fine from the point of view of the political purposes of the list, so long as they don’t 
impede others to pursue it.” Nussbaum, Martha; aa 2000, s 96 
448 Nussbaum vill inte ta ställning till ontologiska frågor om människans natur, utan anser att 
frågan om vad som är gott för människan kan lösas ändå: “what my argument urges us to 
reject as incoherent is the aspiration to leave behind altogether the constitutive conditions of 
our humanity, and to seek for a life that is really the life for another sort of being – as if it 
were a higher and better life for us. It asks us to bound our aspirations by recalling that there 
are some very general conditions of human existence that are also necessary conditions for 
the values that we know, love, and appropriately pursue.” Nussbaum; Love’s Knowledge, 
Oxford University Press, Oxford 1990, s 379 
449 Nussbaum, Martha; aa 2000, s 84f 
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själva och dem vi är.450 Det är utifrån en karaktärsinriktad syn på etiken 
som människan kan utvecklas, därför bör etiken inte förväxlas med regler. 
På den här punkten är Nussbaum och MacIntyre överens. Att veta hur vi 
ska handla innebär alltid mer än att följa regler: 

Practical wisdom, then, uses rules only as summaries and guides; it must  
itself be flexible, ready for surprise, prepared to see, resourceful and  
improvisation/---/an ability to understand and grasp the salient features, the 
practical meaning, of the concrete particulars.451 

Trots att både MacIntyre och Nussbaum utgår från dygdetiken så kommer 
de fram till olika resultat i analysen av samhället och människan. Till den 
gemensamma förståelsen hör att dygder är egenskaper som vi kan förvärva 
eller uppöva. Men deras olika samhällssyner leder till olika tolkningar av 
dygdetikens möjligheter. 

MacIntyre anser att endast de som lever i ett sammanhang där moral kan 
kommuniceras och interna värden förverkligas kan leva ett dygdigt liv i 
”denna sista mörka tidsålder”. Vår värld är alltför fragmenterad för att  
moral ska kunna begripas utanför den egna kontexten. MacIntyre tycks 
placera dygdernas möjligheter till förverkligande i verksamheter vars vär-
den kan bli excellenta om de i praxis kombineras med interna värden. Skill-
naden mellan en kontextuell och en universalistisk dygdetik får relevans för 
synen på människan och moraliska handlingar. För MacIntyre verkar kon-
texten och praxisen vara avgörande för ändamålet. Vi delar alltså inte mål 
med andra därför att vi är människor, utan för att vi hör till en viss gemen-
skap i vilken ändamålet definieras. På så vis styrs våra praktiska handlingar 
av den gemenskap och de ändamål som gemenskapen syftar till. Vi bör lära 
oss att förstå oss själva i relation till en mängd ändamål som utgår från vår 
nuvarande situation.452 Frågan om vilka egenskaper vi bör utveckla för att 
nå eudaimonia bör ställas inom varje gemenskap. Men inte ens då kan vi 
vara säkra på att svaret leder rätt eftersom språket förvillar. Därför bör vi 
alltid ha utrymme för tvivel. 

Nussbaum utgår däremot från ett universalistiskt grepp med kontextuella 
perspektiv. Som mänskliga varelser har vi gemensamma förmågor som vi 
kan utveckla, dels grundläggande och interna förmågor, dels kombinerade 
förmågor. För att dessa ska kunna blomma fullt ut behöver förmågorna 
relateras till både politiska och individuella sammanhang. Vi har gemen-
samma förmågor, gemensamma erfarenheter och gemensamma mål – som 

                             
450 Nussbaum, Martha; ”Dygder och relativism”, aa 1995, s 166 
451 Nussbaum, Martha; aa 2001, s 305 
452 MacIntyre, Alasdair; aa 1999, s 76 
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kan vara kontextuellt anpassade. På så vis finns det en universell teori för 
vad som kan leda oss till eudaimonia.453 Hinder för förmågornas utveckling 
tycks för Nussbaum snarare finnas i den omgivande tillvaron, på politisk 
eller social nivå, än hos individen. Men här sker förstås ett ömsesidigt  
samspel. 

Jag ska nu övergå till att undersöka på vilket sätt man kan tillämpa ett 
dygdetiskt perspektiv på yrkesetik. Till min hjälp har jag två etiker, Göran 
Collste och Gunilla Silfverberg. Det finns hos dessa en liknande åtskillnad 
som den som finns mellan MacIntyre och Nussbaum. Collste förespråkar i 
högre grad ett kontextuellt tänkande och Silfverberg ett universalistiskt. 

Moralens beroende av praxis 
Genom dygdetiken går det att utforma verktyg för att analysera ett annat 
slags yrkesetik än en handlingsreglerande etik. Det mest påtagliga bidraget 
är att dygdetiken är karaktärsinriktad, vilket ger ett betraktelsesätt på yrkes-
etik som skiljer sig från en reglerad yrkesetisk modell. Dygdetikens främsta 
invändning mot en reglerad yrkesetik är att den inte är tillräcklig för de 
moraliska ställningstaganden som måste göras i samband med en yrkes-
utövning. 

Att tillämpa de generella kunskaper, som yrkesetiska koder ger uttryck åt, är 
en omöjlighet, eftersom varje handlande i enlighet med dessa kräver en  
partikulär situation. De generella kunskaperna kan bara användas som  
prövosten för särdragen i den konkreta situationen.454 

En anledning till att dygdetiken är kritisk till alla former av generella mora-
liska regler är att sådana regler i alltför liten grad tar hänsyn till individens 
egen förmåga och den enskilda situationens specifika förutsättningar. Istäl-
let bör vi ha sådana karaktärsegenskaper som gör oss förmögna att förstå 
hur vi ska handla. Dygdetiken innebär att individen dels har kunskap om 
vilket ändamål yrket har, dels har förmågor och karaktärsegenskaper som 
förväntas utifrån detta ändamål, dels har förmåga att bedöma varje enskild 
situation på det mest eftersträvansvärda sättet. Utifrån en sådan allmän 
definition av dygdetikens bidrag till en yrkesetisk diskussion kan dygd-

                             
453 Nussbaum, Martha; aa 2001, s 293 
454 Silfverberg, Gunilla; Att vara god eller att göra rätt. En studie i yrkesetik och praktik, 
Nya Doxa, Nora 1996, s 51f. Silverberg skriver också: ”mänskliga möten går inte att förut-
säga och standardisera”, s 41 
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etiken utformas på olika sätt, beroende på om utgångspunkten tenderar att 
vara universalistisk eller kontextuell – eller en blandning av båda synsätten. 

Collste anser att yrkesetiken är förknippad med det praktiska yrkesut-
övandet men också att yrken har ”vissa bestämda övergripande syften eller 
mål”.455 Hur yrkesetiken utformas har alltså att göra både med praktiken 
och med de ideal eller mål som yrket innefattar. För att specificera diskus-
sionen skiljer Collste mellan generella dygder och yrkesetiska dygder.  
Kardinaldygderna rättvisa, mod och ärlighet är ”tillämpbara för allt mora-
liskt handlande”. De yrkesetiska dygderna är beroende av vilka interna 
värden som ska realiseras.456 Varje yrke har en social kontext där vissa 
normer och principer avgränsar yrkets profil. Denna profil bildas i relation 
till yrkets ändamål, dess telos. Att ha ett yrke innebär förväntningar på hur 
man utövar det. En målare bör vara skicklig med penseln, en taxichaufför 
bör ha ett bra lokalsinne och en domare bör ett mått av rationell förmåga 
och empati. Ändamålen i dessa exempel kan exempelvis vara att skapa 
vackra miljöer, att hitta rätt och att nå rättvisa. 

Att bli medveten om målet för ett visst yrke och yrkets interna värden är 
delvis en kognitiv process. För den som skall vara verksam inom ett visst 
yrke räcker det dock inte att känna till dessa mål och värden. Han eller hon 
måste tillägna sig dem. De måste integreras i hans eller hennes personlig-
het./---/De yrkesetiska dygderna är de dygder som är nödvändiga för att en 
person som är verksam inom ett visst yrke ska kunna realisera yrkets interna 
värden.457 

En verksamhet förutsätter alltså en avgränsad gemenskap i vilken interna 
värden kan identifieras och eftersträvas för att gemenskapens telos ska 
kunna uppfyllas. Det är tydligt att det i dygdetiken finns ett nära samband 
mellan en yrkespraktik och de värden som ska realiseras. Värdena blir en 
del av yrkeskunskapen och en identifikation av yrkets ändamål. Här påmin-
ner Collstes argument om MacIntyres syn att det är inifrån den moraliska 
gemenskapen som man förstår de moraliska begreppens innebörd.458 Yrkes-
etik har enligt Collste tre beståndsdelar med ett dygdetiskt betraktelsesätt. 
För det första beskrivning av de yrkesetiska dygderna, vilka profilerar sig 
utifrån generella dygder. För det andra innehåller den en beskrivning av 
yrkets interna värden, dess ändamål. För det tredje innehåller yrkesetiken 
samband mellan yrkespraktiken och ändamålen. 

                             
455 Collste, Göran; Etik i datasamhället, Carlssons, Stockholm 1993, s 21 
456 Aa, s 23 
457 Aa, s 23 
458 Aa, s 20f 
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Målet för ett visst yrke är det värde eller de värden som yrkesutövaren  
genom sitt arbete har till uppgift att realisera. Yrkesutövningen är således 
medlet att uppnå detta övergripande mål. Det övergripande målet kan också 
ses som det som berättigar, i betydelsen moraliskt legitimerar, en viss  
yrkesutövning. Det övergripande målet måste därför kunna motiveras  
utifrån en uppfattning om vad som bidrar till mänskligt välbefinnande och 
mänsklig utveckling, dvs utifrån en uppfattning om vad som är gott för 
människan.459 

Ett yrkes ändamål uppstår inte i ett vakuum, utan utformas ur tradition och 
sammanhang som bidrar till yrkesprofilen. Förutsättningarna kan givetvis 
förändras av olika omständigheter så att ändamålen skrivs om. Den  
enskilda yrkesutövaren tillägnar sig yrkesetiken delvis som en kognitiv 
process, vilket innebär inlärning, och delvis genom förmåga till praktiskt 
förnuft, phronesis, vilken Aristoteles har beskrivit som: ”De saker som vi 
ska lära oss att utföra, lär vi oss nämligen genom att göra dem”.460 

Gunilla Silfverberg beskriver yrkesetikens interna värden som dess  
yrkesetiska beteendemodus. Det är ungefär detsamma som Collste menar 
med yrkesetiska dygder, men för Silfverberg tycks detta beteendemodus 
vila på något generellt mänskligt, mer än yrkesspecifikt. Ändamålet med ett 
yrke är för Silfverberg snarare att vi ska utveckla egenskaper för att kunna 
leva ett gott mänskligt liv, än att yrket utgör ett ändamål i sig självt. Dyg-
derna ”separerar erfarenhetsområden giltiga för så gott som alla människors 
liv”.461 Men det finns en spännvidd mellan det generella och det specifika. 
Erfarenheter är erfarenheter på grund av igenkännandet medan enskilda 
situationer alltid är specifika. 

Varje möte med en annan människa innebär/---/en unik och etiskt bjudande 
situation. Det bjudande draget innebär att vi undantagslöst måste bemöda 
oss om att bedöma varje situation för sig och på sina egna premisser. Det 
som är etiskt acceptabelt i en situation, behöver inte nödvändigtvis vara det 
i en annan.462 

Detta förhållningssätt innebär en kritik av en normativ och handlingsregle-
rande yrkesetik, eftersom den aldrig kan vara så komplex som etiken är i 
praktiken. En av de stora bristerna med handlingsstyrda normer är att de 

                             
459 Aa, s 22 
460 Aristoteles; aa, 1103 a 14–b 2 
461 Silfverberg, Gunilla; aa 1996, s 50f. Här finns en skillnad mellan poiesis, det som kan 
läras genom undervisning, metoder och tekniker, och praxis, det som man bara kan lära sig 
själv genom erfarenheter och reflektion. Silfverberg, Gunilla; Ovisshetens etik, Nya Doxa, 
Nora 2005, s 119 
462 Silfverberg, Gunilla; aa 1999, s 36 
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inte säger någonting om hur man ska handla i den enskilda situationen.463 
Därför bör de normer som vi omfattar vara förankrade i oss själva och  
genom erfarenhet och praktisk övning som gör att vi känner igen oss. För 
Silfverberg har erfarenhet så stor betydelse att den ”utgör förutsättningen 
för den praktiska omdömesförmågan och för en väl utvecklad rationali-
tet”.464 Utöver erfarenheter spelar också impulser en stor roll, då de kan 
omvandlas till intentioner som hjälper oss att handla ”på ett sådant sätt som 
situationen kräver”. Inför en mängd olika alternativ bör vi se till målen för 
varje handling i syfte att välja rätt. Silfverberg kallar denna förmåga kritisk 
kompetens.465  

Erfarenhet är en konkret kunskap, som sitter i kroppen efter övning och ut-
prövning, ett slags insikter grundade på färdigheter. De vilar på en vana att 
göra självständiga bedömningar i olika situationer, vilket är något annat än 
att automatiskt följa regler. I yrken, där de flesta har ungefär samma formel-
la yrkesutbildning, är ofta det som avgör en persons yrkesskicklighet hennes 
förmåga att lära av och genom erfarenheter.466 

Min tolkning av Silfverberg är att hon argumenterar för att erfarenheter 
handlar om ett yrkes beteendemodus och att impulserna relateras till det 
generellt mänskliga som får genomslag i en yrkesverksamhet. Silfverbergs 
dygdetiska modell är praxis-orienterad på ett annat sätt än Collstes. Erfa-
renheter och impulser berikar våra dispositioner. På det sättet bidrar praxis 
till att vara en vägvisare för vårt beteende. Av människor som utvecklar 
sina förmågor – exempelvis rationalitet, empati och lyhördhet – kan vi  
förvänta oss att de bedömer komplexa situationer på ett bättre sätt än de 
som enbart stödjer sina moraliska beslut på regler.467 Yrkesetik är dock inte 
fristående från ett institutionaliserande av ett yrke. Det finns ömsesidiga 
kopplingar dem emellan. Gemenskapen hos yrkets medlemmar är till och 
med en förutsättning för etisk utveckling.468 Ett yrke kan dock analyseras på 
olika sätt. Det kan indelas i professionell roll, kall och personlig identitet. 
Med denna åtskillnad vill Silfverberg visa att den professionella rollen 

                             
463 Silfverberg, Gunilla; aa 2005, s 120 
464 Silfverberg, Gunilla; aa 1996, s 148 
465 Silfverberg, Gunilla; aa 1999, s 101 
466 Aa, s 106 
467 Silfverberg, Gunilla; aa 1996, s 126. ”En nedtecknad yrkesetik kan ge teoretiska kunska-
per om ett yrkes interna värden och målsättningar. Men att kunna skilja mellan ett riktigt och 
mindre önskvärt handlande – och att också handla i enlighet med detta omdöme – har med 
en uppövad vana att varsebli enskilda detaljer i konkreta situationer att göra.” Aa, s 24ff 
468 Silfverberg, Gunilla; aa 1999, s 86f. Även Silfverberg, Gunilla; aa 1996, s 49f. Silfver-
berg anser också för att det inte finns ”något sådant som institutionella handlingar utan att 
det alltid är personer som är bärare av handlingar”, Silfverberg, Gunilla; aa 2005, s 126 
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framställs av ”yrkesmässiga förpliktelser”. Kall är däremot något som ”går 
utöver yrkesplikter”. I kallet är den personliga identiteten och karaktären 
väsentlig.469 Möjligen är det rimligt att tolka Silfverberg som om hon gör en 
distinktion mellan yrkets professionella och därmed kontextuella karaktär 
och yrkets allmänmänskliga innehåll och därmed dess universella karaktär. 
En konsekvens av Silfverbergs dygdetik är kritiken mot en reglerad yrkes-
etik. Hon tar dock inte avstånd från regler som sådana, utan från regler som 
inte omfattar personliga tolkningar: 

För det första kan principer och regler bara uttala sig om det generella, om 
typfall och inte om enskilda fall. Därmed kan de dåligt fånga det mänskliga 
livets komplexitet och nyanser. För det andra kan de svar principer och reg-
ler vill ge på problematiska situationer inte vara annat än vaga – just för att 
de egentligen inte uttalar sig om något bestämt. För det tredje kan principer 
och regler inte uttala sig om den specifika tillämpningen i konkreta fall. Att 
tillämpa en regel fordrar alltid en tolkning, som bara kan vara personlig.470 

Collste och Silfverberg har flera gemensamma beröringspunkter i sina 
dygdetiska tillämpningar på yrkesetiken. Ett gemensamt synsätt är att båda 
skiljer mellan ett yrkes ändamål och praktik. Båda förespråkar också en 
praxisorienterad yrkesetik, det vill säga att erfarenheter får konsekvenser 
för ändamålen och tvärtom. Men det finns också skillnader i deras förslag. 
Collste försvarar i högre grad ett kontextuellt synsätt, där han argumenterar 
för specifika yrkesrelaterade dygder som profileras utifrån generella dyg-
der. Han utvecklar också en yrkesetik utifrån interna värden som får bety-
delse för våra moraliska handlingar. I en kontextuell yrkesetik kan olika 
dygder föredras i olika sammanhang. Därför är en praxisorienterad yrkes-
etik i detta sammanhang i hög grad beroende av de enskilda förutsätt-
ningarna. Silfverberg argumenterar i högre grad för ett universalistiskt syn-
sätt som innebär att dygderna inom ett yrke inte skiljer sig från de dygder 
som bör gälla för livet i allmänhet. Däremot finns det i yrkesverksamheter 
särskilda beteendemodus och erfarenheter som framkallar vissa handlingar. 
Ändamålet är dock att alla oavsett yrke strävar mot det gemensamma målet 
att bli goda människor. En universalistisk praxisorientering frågar i högre 
grad efter gemensamma mänskliga förmågor och erfarenheter, än att den är 
beroende av det specifika yrkessammanhanget. 

                             
469 Aa, s 118 
470 Aa, s 125 
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En dygdetisk modell 
Ett förslag till en dygdetisk modell för journalisters yrkesetik kan utformas 
på lite olika sätt, men det finns grundläggande frågor som måste utgöra 
ramen. Argumenten för mitt förslag hämtar jag från den diskussion som 
hittills har förts. Jag anser att det finns tre frågeställningar som bör besvaras 
för att en dygdetisk modell för journalister ska kunna utformas: 

 
1. Vilka telos, ändamål, utformas i journalistiken?  
2. Hur formuleras yrkets phronesis, dess praktiska klokhet? 
3. Vilka egenskaper utmärker en god journalist? 

 (1) Jag börjar med att granska journalistikens ändamål. De kan formuleras 
på minst tre olika nivåer. På en politisk nivå är journalistik en verksamhet, 
enligt statsvetenskapliga definitioner och massmedieteorier, vars ändamål 
är att granska, informera och underhålla. Dessa ändamål tjänar det över-
gripande syftet att fungera som en av statsmakterna i en demokrati. Ända-
målet är i ett makroperspektiv inte enbart formulerat av journalisterna  
själva utan är en del av en samhällsgemenskap med en reglerad lagstiftning. 
På en professionell nivå formuleras journalistikens verksamhet av exem-
pelvis arbetsgivare, fackförbund, redaktioner och journalisternas intresse-
organisationer. Här beskrivs journalistikens ändamål som gemenskap inom 
yrkesgruppen, förtroende hos allmänheten och att uppfylla de ideal som 
identifierar verksamheten, såsom sanning, hänsyn och rättvisa. På en indi-
viduell nivå beskrivs ändamålen som de ideal som identifierar den enskilda 
med gruppen. Hur ändamålen uppfattas varierar från en individ till en an-
nan, men det finns en samverkan mellan den professionella och den indivi-
duella nivån. 

Av dessa nivåer framkommer att journalistik kan formuleras både i rela-
tion till ändamål som är större än yrkesgruppens och till ändamål som be-
gränsas till yrkesgruppen. Med Collstes terminologi kan de skiljas åt genom 
att formulera generella dygder och yrkesetiska dygder. På alla nivåer finns 
det dock både generella och yrkesetiska dygder, vilket sannolikt beror på 
att journalistiken är så mångfasetterad att den har ändamål som både är 
allmänna och specifika. Men journalistik är också en särskild sorts verk-
samhet som har interna värden vilka skiljer sig från andra verksamheters. 
Yrkets interna värden är svaret på frågan vad journalistik och journalister 
är. Vem som helst är inte journalist, utan det krävs en viss sorts verksamhet 
för att definieras som sådan. En läkare kallas inte för en läkare därför att 
hon kan laga bilar, utan därför att hon kan hjälpa sjuka att bli friska. En 
taxichaufför kallas inte för chaufför därför att hon lagar fantastisk mat, utan 
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därför att hon kör människor till platser mot betalning. Med en snäv defini-
tion kan en person som å medborgarnas vägnar granskar, informerar eller 
underhåller via ett massmedium – enligt de ändamål som formuleras på den 
professionella nivån och med lön för detta – vara journalist. En vidare  
benämning är att en journalist är en person som å medborgarnas vägnar 
granskar, informerar eller underhåller via ett massmedium. En mycket vid 
definition är att journalister är de som har något med sanning att göra i 
professionellt syfte.471 

I intervjuerna framkom att reportrarna betonar journalistikens ändamål 
lite olika från person till person. I ett av motiven finns det en samstämmig-
het med de ändamål som anges på den politiska och professionella nivån: 
att främja ett rättvist samhälle. Rättvisa tycks hos flera av reportrarna vara 
ett mål som är integrerat både som ideal och som personlig övertygelse och 
det framstår som om rättvisa också moraliskt legitimerar journalistiken. 
Rättvisan, dikaiosyne, är hos Aristoteles en av de främsta dygderna. Den 
syftar hos honom till en jämn fördelning av det goda mellan människor i ett 
samhälle. Aristoteles gör en åtskillnad mellan den utjämnande rättvisan, 
som innebär att alla ska ha lika, och den fördelande rättvisan, som innebär 
en fördelning av det goda mellan människor i proportion till deras presta-
tioner, förtjänster och behov. Kort sagt kan man beskriva rättvisa som att 
alla ska behandlas på samma sätt och i så hög grad som möjligt få likvär-
diga förutsättningar.472 

Andra reportrar betonar i högre grad att ändamålet är att få förverkliga 
sina egna talanger. Ett sådant mål kan möjligen även återfinnas på den pro-
fessionella nivån, men knappast på den politiska. Dessa två ändamål drar åt 
olika håll men behöver inte nödvändigtvis leda i motsatta riktningar. Rätt-
visa kan definieras som ett av journalistikens interna värden – åtminstone 
för stora delar av den. I den journalistiska nyhetskontexten tycks rättvisa 
vara ett tydligt internt värde, men inom underhållningsjournalistik skulle 
förmodligen rättvisa inte figurera som en stark identifikation med yrket. 
Samma profession kan alltså rymma olika interna värden beroende på vil-
ken slags journalistik det handlar om. Om vi istället utgår från en diskus-

                             
471 Sanders, Karen; Ethics & Journalism, SAGE Publications, London 2003, s 39. En person 
som kallar sig journalist men som ljuger konstant eller enbart är ute efter att tjäna pengar 
eller sammanblandar reklam med journalistik kan kanske fortfarande kallas för journalist, 
men hon skulle troligen inte anses som en god journalist. 
472 Aristoteles; aa, 1131a–1133a. MacIntyre skriver om rättvisan: “Justice just occupies a 
key position among the virtues. Because of the different types of achievement in different 
types of situation, because of the different character of the goods which are at stake in dif-
ferent types of situations, it will be impossible to judge justly, and consequently impossible 
to act justly, unless one can also judge correctly in respect of the whole range of the vir-
tues.”, MacIntyre; aa 1988, s 106 
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sion om dygdetiken som grundläggs i människors förmågor, så är det  
senare ändamålet, att få förverkliga sina egna talanger, en utgångspunkt 
som mycket väl kan förverkliga rättvisa. Det beror på vad vi har för män-
niskosyn. Om vi exempelvis menar att människan har en intern förmåga att 
realisera rättvisa, så handlar bristen på rättvisa om hennes begränsade  
möjligheter snarare än hennes oförmåga. Om vi däremot tror att människor 
inte har en intern förmåga att realisera rättvisa, så riskerar ändamålet att få 
förverkliga sina egna talanger att leda till motsättningar mellan den indivi-
duella respektive den politiska och den professionella nivån. 

(2) Journalisternas praktiska klokhet har i en dygdetisk modell att göra 
både med yrkesrelaterad klokhet, som inte är en förvärvad skicklighet, och 
med personliga erfarenheter. En praktiskt klok journalist är den som har 
förmåga att göra det som krävs bortom yrkesskickligheten. Hon ser till det 
goda för helheten. Inte genom att följa mallar och regler utan genom att bli 
en god reporter och kunna bedöma situationer och sammanhang utifrån 
deras specifika förutsättningar. Den praktiska klokheten har med yrkets 
ändamål att göra, därför är det relevant att exempelvis kunna bedöma vad 
som ska berättas och avslöjas. För att bli en god journalist behöver repor-
tern utveckla vissa karaktärsegenskaper. En sådan är rättrådighet, men hon 
behöver också ärlighet, mod och empati. Rättrådig, ärlig, modig och empa-
tisk är inte något hon är bara på jobbet. Det rör hela hennes person, men i 
yrkesverksamheten får egenskaperna en särskild roll. Av alla egenskaper är 
enligt Aristoteles rättrådigheten en av de viktigaste. Han skiljer mellan den 
rättrådige och den orättrådige: den som är rättrådig är benägen att göra vad 
som är rätt, medan den orättrådiga gör och vill det orätta. Handlingen kan 
till synes vara densamma, men den orättrådiga strävar efter det goda för sin 
egen del och inte för rättvisan i sig.473 Rättrådighet hör både till den yrkes-
relaterade klokheten, det som Silfverberg kallar ett yrkesetiskt beteende-
modus, och till personliga erfarenheter, som är den kunskap som individen 
får genom sin yrkesverksamhet och som hon integrerar i sig själv – men 
också till den personliga erfarenhet som hon själv tillför yrket. 

Om vi utgår från ett sådant universalistiskt anslag så är frågan vilka dyg-
der vi bör sträva efter för att leva ett gott liv. Yrkesetiken blir i ett sådant 
perspektiv underordnad ett gemensamt eudaimonia – den goda människan 
förverkligar sig själv genom en yrkespraxis. I ett sådant tänkesätt är de 

                             
473 Aristoteles säger: “Since the unjust person is greedy, he will be concerned with goods – 
not all goods, but those with which good and bad fortune are concerned; these are always 
good without qualification, but not always for a particular individual./---/justice is the only 
virtue considered to be the good of another, because it is excercised in relation to others: it 
does what is beneficial for another, whether he is in office over one or is a fellow citizen.” 
Aristoteles; aa, 1129b, 1130a 
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goda dygderna inte åtskilda från den partikulära verksamheten. I intervju-
erna berättar reportrarna att de kan uppleva sitt arbete som yrkesroll, som 
person och ibland i kombination som personlig roll. Det beror på samman-
hanget. När exempelvis en makthavare ska granskas eller när de ska rap-
portera från kriser och katastrofer träder de in i en professionell roll som 
fungerar som ett skydd för den egna personligheten. Då hänvisar de till 
instinkt och hantverk när de agerar som journalister. Det tycks inte som om 
de själva uppfattar sina handlingar som goda eller onda när de skalar av sin 
personlighet i yrkesrollen. Då är de snarare korrekta och effektiva och gör 
det som förväntas av dem. I andra sammanhang involverar de sig själva så 
mycket i arbetet att de personliga drivkrafterna tenderar att överskugga 
uppgiften. De kan dras med känslomässigt så att de förlorar distansen till 
yrket eller få kickar genom att avslöja eller hänga ut enskilda personers 
misslyckanden i offentlighetens ljus. 

Den som uppgår helt och hållet i sin yrkesroll utvecklar inte en god jour-
nalistik, eftersom erfarenheten inte är reflekterad utan snarare riskerar att 
bli automatisk. Och den som låter sig drivas av egna personliga övertygel-
ser eller känslor utvecklar heller inte en god journalistik, eftersom hon är 
oförmögen att se det goda för helheten. Den dygdige journalisten utvecklar 
sin karaktär både i yrkesrollen och i sin personlighet. Genom att integrera 
dessa till en personlig roll utvecklar hon phronesis. På denna medelväg bör 
rättrådighet, ärlighet, mod och empati verka för att realisera ändamålen 
med journalistiken. 

(3) För att bli en god journalist behövs en förmåga att kunna relatera  
relevanta egenskaper till verksamheten. Även om vi bejakar att det finns 
universella dygder och förmågor, så är det tydligt både i massmedieteorier 
och i yrkespraktik att sammanhanget har betydelse för hur dygderna tolkas. 
Reportern bör alltså kunna bedöma vilken handling som är mest god från 
en situation till en annan och vilket slags egenskap som behövs just för 
stunden. De berättar själva att de ändamål de värnar är sanning, relevans, 
kunskap, professionalism, rättvisa och opartiskhet. För att kunna förverkli-
ga dessa journalistikens interna värden behöver reportrarna, enligt intervju-
erna, utveckla empati, ärlighet, respekt, förtroende och hänsyn. Dessa egen-
skaper balanserar enligt en dygdetisk definition mellan två ytterligheter. Att 
vara ärlig är inte detsamma som att berätta allt. Snarare är en alltför stor 
uppriktighet en last som är skrytsam och uttryck för ett bedrägligt beteende. 
Att säga för lite är inte heller eftersträvansvärt. Ärlig är den som hittar en 
balans mellan det skrytsamma och det underdåniga. 
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For someone who loves truth, and is truthful when nothing is at stake, will 
be all the more truthful when something is at stake, since he will avoid 
falsehood as something disgraceful, having already avoided it in itself.474 

Ärlighet rymmer flera olika aspekter för en reporter, såsom att inte rappor-
tera om sådant som inte är sant. Det betyder att inte ljuga, men det kan  
också betyda att undanhålla det som borde berättas. En god journalist vet 
var gränsen mellan lögn och obarmhärtig sanning går. Den som älskar  
sanningen och är ärlig, säger Aristoteles, vet var gränsen går därför att hon 
har lärt sig och integrerat sanningen med sig själv. Liksom vid analysen av 
massmedieteorierna och den reglerade yrkesetiken framstår det även i 
dygdetiken som om egenskaper och ideal hamnar i konflikt med varandra. 
Är det i sådana konflikter mer gott att vara ärlig eller hänsynstagande? Det 
måste bedömas i varje situation och i varje möte. 

Att vara modig jämför Aristoteles med egenskaper hos en god krigare. 
Som krigare är det inte eftersträvansvärt att vara vare sig övermodig eller 
feg. Den fega och den övermodiga förstorar situationen och handlar därför 
fel. De ryggar tillbaka inför handlingen när de är mitt uppe i den.475 Den 
modiga handlar däremot snabbt och omdömesgillt när det verkligen gäller. 
Hon tar inga onödiga risker och hon gömmer sig inte bakom andra.  

It therefore seems to be characteristic of the more courageous person to be 
unafraid and unruffled in sudden alarms rather than to be so in those that are 
foreseen: it comes more from his state of character, because less from 
preparation. Foreseen actions can be rationally chosen on the basis of calcu-
lation and reason, but unforeseen ones only in virtue of one´s state of  
character.476 

Reportrar försätts ibland i extrema situationer, såsom att intervjua anhöriga 
i samband med olyckor eller våldsbrott. En modig reporter bör inte handla 
så snabbt att hon förhastar sig, men inte heller så försiktigt att ingenting 
relevant berättas. Flera av de intervjuade säger att de ångrar när de skrivit 
en artikel för snabbt eller varit för angelägna om att ”nita” någon. De  
beskriver det som att förlora behärskningen. En behärskad person är varken 
tygellös eller känslolös. Istället strävar hon efter välbefinnande. Hos Aristo-
teles har behärskningen att göra med kroppsliga njutningar. Den ohäm-
made, som dricker vad som helst och äter tills hon håller på att spricka, 
överskrider dock den naturliga kapaciteten.477 Att vara med i ett drev, i den 

                             
474 Aa, 1127b 
475 Aa, 1116a 
476 Aa, 1117a 
477 Aa, 1118b 
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snabba och intensiva nyhetsjakten, kan upplevas som en fysisk njutning. 
Att vara snabb och intensiv måste inte betyda att man är tygellös eller  
känslolös, men det verkar som om det kan vara svårt att behålla behärsk-
ningen i tempot. 

Det framstår som om journalistikens ändamål med rättvisa, sanning och 
hänsyn på den politiska nivån och i massmedieteorierna stämmer överens 
med verksamhetens ändamål så som de uppfattas på den professionella och 
den individuella nivån. Men frågan om journalistikens interna värden verk-
ligen realiseras beror enligt en dygdetisk modell på vilken sorts journalister 
som bedriver journalistik, vilka egenskaper och vilken praktisk klokhet de 
besitter för att lösa moraliska dilemman, i vilken mån de kombinerar yrkes-
rollen med den egna personligheten och vilket utrymme erfarenheter får i 
moraliska bedömningar. Enligt min bedömning finns det skäl att argumen-
tera för en dygdetisk modell utifrån en universalistisk hållning med kontex-
tuella inslag. Först bör en god journalist fråga sig vad som gör en människa 
god och vad som förverkligar livets interna värden. De egenskaper som hon 
behöver för att bli god är desamma i hennes yrkesroll och i hennes person-
lighet, däremot kan egenskaperna ta sig olika uttryck beroende på hennes 
yrkesroll. En verksamhet har interna värden som är begränsade till verk-
samhetens ändamål. Även om vi delar förmågor som människor och ända-
mål som journalister, så ryms det olika kulturer inom varje verksamhet. Inte 
bara den mångfald som verkligheten försätter oss i utan också hur vi är som 
personer och vilken yrkesprofil vi utvecklar. 

Brister i designen – kritik av dygdetiken 

De verkligt stora katastroferna/---/krig, svält, förföljelse av minoriteter och 
självtänkare, mänsklighetens eventuella totalutrotning av mänskligheten, 
administreras av goda människor som understöds av goda människor som 
tror på en god sak.478 

Det första alternativet till en handlingsreglerande yrkesetik är en dygdetisk 
modell. Frågan är om den är hållbar. För att ta reda på det ska jag pröva om 
den uppfyller mina fem kriterier om universaliserbarhet, mångfald, erfaren-
het, människosyn och koherens. Min kritik kommer först att vara över-
gripande för att sedan återkoppla till kriterierna. Dygdetiken utgår från en 
bestämd uppfattning om vilka vi av naturen är och vad godhet är: vi är ge-
menskapsvarelser med instinkter och dispositioner att göra gott och bli 
                             
478 Kyrklund, Willy; Om godheten, ur Prosa, Bonnier Alba, Falkenberg 1995, s 434 
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goda och vårt ändamål är att förverkliga det goda livet. Den utgångspunk-
ten har jag invändningar emot. 

(1) För det första är det inte självklart att bör följer av är. Om vi bejakar 
uppfattningen att människan har dispositioner att göra gott så är det inte 
säkert att de goda handlingarna alltid leder till de bästa konsekvenserna – 
eller ens att vi vet vilka handlingar som är goda. På politisk nivå kan olika 
beslut framstå som goda handlingar i sin samtid, men efteråt visa sig få 
förödande konsekvenser. Vi har nyligen lämnat ett århundrade bakom oss 
som ojämförbart med varje annat århundrade har krävt flest antal männi-
skoliv till följd av politiskt fattade beslut, democide. En totalsiffra, med 
breda osäkerhetsmarginaler, är att 169 miljoner människor dödats i demo-
cide 1900–1987.479 Just därför invänder dygdetiken att vi har behov av att 
föra etiken närmare individen. Men slutsatsen är snarare att vi bör vara 
synnerligen skeptiska till vårt omdöme och vår karaktär. En mänsklig erfa-
renhet är att det vi vill göra, det gör vi inte och det vi inte vill, det gör vi. 
De ändamål vi tror är goda leder inte självklart till de bästa konsekven-
serna.  

Rättvisa är ett av journalistikens goda ändamål. Det legitimerar verk-
samheten moraliskt. Men med en skeptisk hållning till människans godhet 
är det möjligt att tilltron till den rättvisa förmågan underminerar verksam-
heten genom att skapa en kuliss för omständigheternas diktatur. Om  
omständigheterna egentligen är annorlunda än vi hoppas, så kan rättvisa 
lika gärna vara ett svepskäl för att bedriva en verksamhet man själv identi-
fierar som god och rättrådig. I själva verket kanske den leder till ett rått, 
misstroende och cyniskt samhälle. Jag anser att dygdetiken inte har en rea-
listisk människosyn. Vi har inte förmåga att identifiera vad som är gott i sig 
självt. Vi kan ha ambitionen att sträva efter vissa egenskaper och hand-
lingar, men det finns inget som visar att det som vi tror är gott och rätt 
verkligen är det. 

Ett annat argument för att bör inte följer av är, är att en yrkesverk-
samhet, liksom livet i allmänhet, är så komplex att våra goda handlingar 
bör anpassas till varje situation. En dygdig människa vet trots mångfalden 
vad som är en god handling och vad som leder till förverkligande av de 
interna värdena. På den här punkten visar MacIntyre en sund skepsis när 
han varnar för att tolka det goda alltför lättvindligt. Språket bedrar oss och 
vi lurar lätt oss själva. Det goda i livet anser han inte ska formuleras i  
begrepp som rättvisa eller vänskap, utan hellre i sökandet efter det goda 
                             
479 Ahlmark, Per; Det öppna såret. Om massmord och medlöperi, Timbro, Stockholm 1997, 
s 45. Definitionen av democide är ”en regims mördande av varje människa eller grupp av 
människor, varvid ingår folkmord, politiskt dödande och massmord”, s 41. Beräkningarna är 
gjorda av professor Rudolph J Rummel. 
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livet. 480 MacIntyre delar i viss mån den skepsis som man kan hysa mot det 
vi kallar godhet, men han verkar ändå försvara tron på en ändamålsenlig 
godhet, för de kontextuella sammanhangen, som lätt förväxlas med vår 
egen föreställning om det goda. 

 (2) Den andra invändningen mot dygdetiken är att det finns erfarenheter 
som visar att människan möjligen har dispositioner att göra gott, men att 
hennes bristande förmågor är lika påtagliga. Om vi har dispositioner att 
göra gott så förefaller det oförnuftigt att handla tvärtom. Men när vi brister 
i omdöme, förnuft och förmåga dagligen, vad gör oss då egentligen dispo-
nibla att skilja en god handling från en dålig? Det märkliga med godheten 
och ändamålen är att de tycks kunna försvaras av vem som helst som befin-
ner sig i sin egen kontext. Vi bedömer oss själva som goda därför att vi 
känner igen oss genom sinneserfarenheter eller praktik. Det vi känner igen 
vill vi gärna legitimera moraliskt. Att sträva efter godhet behöver egentli-
gen inte skilja sig från en okomplicerad självbelåtenhet inför den egna 
verksamheten eller de egna handlingarna. Psykoanalytikern Ludvig Igra 
drar ur sin analys av människans förmåga till både kärlek och grymhet i 
krigssituationer, slutsatsen att ”de flesta av oss ingår i den största gruppen, 
nämligen den som av feghet och oförmåga att bjuda motstånd kommer att 
anpassa sig och svika sina moraliska övertygelser. Vissa kommer att finna 
nöje i sin grymhet och hänge sig åt den. Några kommer slutligen att vägra 
ge upp sin moraliska integritet oavsett egen vinning eller rädsla.”481 

Andrei Pleşu, professor i religions- och filosofihistoria i Bukarest, har 
utvecklat en kritik mot den aristoteliska traditionen som han kallar en mi-
nimimoral. Enligt Pleşu är förmågan till moralisk skuld det enda som gör 
oss moraliskt kompetenta: ”Den sanna moraliska kompetensen uppnår man 
exakt vid den punkt där den hotar att gå förlorad”.482 Skuld är en känsla av 
moralisk inkompetens, ”en exkommunikation av sig själv/---/klart är att 
endast den som känt en stark frestelse att bryta mot lagen, eller åtminstone 
en oförmåga att böja sig för den, förstår den tillräckligt”.483 Jag anser att 
Pleşu går för långt i sin skepsis, men han säger något väsentligt om mora-
len. En mer sannolik uppfattning om människans moraliska förmåga är att 
den omfattar både goda och bristfälliga handlingar, dels i relation till oss 
själva och vårt eget samvete, dels i relation till det moraliskt goda i  
världen.484 
                             
480 MacIntyre, Alasdair; aa 1989, s 105 
481 Igra, Ludvig; Den tunna hinnan mellan sorg och grymhet, Natur och Kultur, Stockholm 
2002, s 59 
482 Pleşu, Andrei; Tårarnas gåva, Dualis, Ludvika 1995, s 23 
483 Aa, s 23f 
484 I det ögonblick då man tror att man har blivit bättre har man blivit sämre. Moraliskt 
”framsteg” – om det nu verkligen är ett sådant – kännetecknas snarare av en förändrad syn 
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(3) För det tredje finns det inte något korrelat till godheten utanför de 
egna erfarenheterna och praxisen och då är det svårt att bedöma vad som är 
en god egenskap eller en god handling. Den risk för paternalism som Nuss-
baum framhåller förefaller påtaglig. Det tror jag har att göra med ända-
målstänkandet kring moralen: vi handlar enligt X för att vi ska uppnå Y. 
Problemet är inte själva riktningen, utan tilltron till att vi kan säga att nu har 
vi kommit fram, nu är vi goda och dygdiga människor. Med en sådan posi-
tion har vi uteslutit vår egen brist och andra alternativa goda miljöer. Ma-
cIntyre är exempelvis angelägen om sin kritik av emotivismen, men den 
kritiken utformar han utifrån sin egen godhetsstruktur. Eftersom vi inte kan 
veta i vems intresse vi egentligen agerar och vilka faktorer som egentligen 
ligger till grund för våra val, är det inte rimligt att enbart tala om godhet 
och självförverkligande som ändamål. Ingen levande människa – som jag 
känner till – har erfarenhet av moralisk fullkomlighet, så det kanske inte 
alls är ändamålet som efterfrågas. En begränsning i dygdetiken är att den i 
ringa mån ser till de strukturella tendenser och inflytanden som påverkar 
vårt beteende. 

Det korrelat som moralen kan förhålla sig till är att vi inte vet vad god-
het, rättvisa eller självförverkligande är. Vi kan utforma teorier för att tolka 
moraliska värden och vi kan lära oss av erfarenhet vad vi upplever är rätt 
eller orätt. Vi kan göra bedömningar om tillståndet i världen och föreslå 
handlingsstrategier som verkar mer förnuftiga än andra, men med erfaren-
het av våra dispositioner vet vi att handlingar ofta är irrationella och mot-
sägelsefulla. Därför är ändamålsteorier om godhet och rättvisa förrädiska 
att bygga etik på. 

Sunt mänskligt förnuft räcker för att demonstrera det omöjliga i en etik ba-
serad på den mänskliga vardagen. I denna vardag står inte moralisk full-
komlighet att finna. Där finns enbart en brokig summa försök och misslyck-
anden, vilka sammantagna på sin höjd vittnar om en angelägen etisk syssel-
sättning utan att därför erbjuda optimal orientering.485 

Dygdetikens svagheter kan i den enskilda kontexten vara en styrka för  
social sammanhållning, gemensamma beteendemönster eller identifikation 
med exempelvis en yrkesgrupp. Dygdetiken erbjuder en modell för männi-
skor att ”infoga” sig i därför att den definierar ut det som inte bedöms vara 

                                                                                                                           
på andra än av uppfattningen om sin egen prestation. Man är ”bättre” när man börjar se de 
andra som ”bättre” än tidigare och sig själv som mer tvivelaktig i förhållande till andra. 
Gentemot sig själv måste man vara full av hopp men samtidigt helt fri från illusioner./---/Vi 
kan bara hoppas att vi på detta område förbereder oss för det gränslösas invasion, som kan 
äga rum när som helst. Aa, s 27f 
485 Aa, s 33 
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gott. Varje handlingsalternativ är också ett val av vem man vill bli. Vi  
skapar delvis vår egen karaktär i den miljö och med de förmågor vi har. 

Frågan är om en dygdetisk modell är godtagbar utifrån de fem kriterier 
som jag ställer upp. En dygdetisk modell kan vara universaliserbar och 
mångfaldig när den utgår från att all verksamhet har en och samma rikt-
ning, men att vägen kan ta sig olika uttryck genom att förverkliga interna 
värden eller förmågor. I detta perspektiv är det rimligt att avvisa en sådan 
kontextuell dygdetik som MacIntyre förespråkar, eftersom den utgår från 
att det måste finnas en samsyn om moraliskt språk för att kunna universali-
seras. En sådan samsyn finns enbart i avgränsade sammanhang bland män-
niskor som delar min egen åskådning. Mångfalden framstår därför i den 
kontextuella dygdetiken som ett hinder för den gemensamma utvecklingen 
mot förverkligande av interna värden. Dygdetiken i Nussbaums tappning 
betonar i högre grad det universella. Hon grundar sin teori på människors 
gemensamma förmågor och argumenterar utifrån detta både för universali-
serbarhet och för mångfald. En sådan dygdetik tycks alltså motsvara mina 
kriterier om universaliserbarhet och mångfald. 

Erfarenheten är kanske det mest dominerande inslaget i en dygdetisk  
yrkesetik. Den utvecklar verktyg för att bedöma både individuella och kol-
lektiva erfarenheter som hör till ett yrkesbeteende. Här erbjuder dygdetiken 
konstruktiva vägar för personliga yrkesroller som är karaktärsgrundade. 
Journalisterna i intervjuerna berättar om erfarenheter av yrkesrollen och 
erfarenheter som är personliga och som bidrar till att utföra yrket på ett 
skickligt sätt. Vissa handlingar är reflexer eller vanor som inte kräver större 
eftertanke, medan andra handlingar utmärks av en eftertänksamhet som kan 
finnas enbart i relation till individuella och kollektiva erfarenheter. Men 
svagheten med erfarenheten är att den inte ger indikationer på vad som är 
gott eller rätt. En reporter eller hela journalistkåren kan vara fast i ett  
beteendemönster som kan framstå som gott, men som inte leder till goda 
konsekvenser. När reportrarna hamnar i moraliska dilemman verkar det 
som om erfarenheten ibland är en fast grund att stå på, men vid andra till-
fällen kan handlingar framstå som goda i ögonblicket trots att reportrarna 
tar avstånd från dem i efterhand. Frågan är hur den enskilda kan avgöra vad 
som är en god handling med erfarenheten som grund. Ett skäl för en dygd-
etisk modell tycks dock vara att de ideal som reportrarna eftersträvar i hög 
grad motsvarar de karaktärsegenskaper som framhålls av dygdetiken. Att 
sträva efter sanning och rättvisa utmärker goda handlingar vilken verksam-
het det än rör sig om. 

Dygdetiken försvarar en människosyn som handlar om att vi har förmå-
ga att utveckla oss själva, vår karaktär, och bli excellenta moraliska indivi-
der. En sådan människosyn har jag ifrågasatt i min kritik av dygdetiken då 
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jag menar att den är alltför begränsad, eftersom människan inte tycks ha en 
förmåga att fullt ut realisera ett fullkomligt liv. Denna modell har flera för-
delar med sig, inte minst dess erfarenhetsbaserade yrkesetik. Men vad jag 
kan finna är modellen ändå inte koherent. Min kritik riktar sig mot dess 
värdeteorietiska utgångspunkt och framför allt mot dess orealistiska män-
niskosyn. 

Konklusion 
Det finns dygdetik som argumenterar utifrån kontexter och skillnader som 
grund för etiken. En sådan syn har framkommit hos Alasdair MacIntyre. 
Det finns också dygdetik som intar ett universalistiskt perspektiv, vilket 
Martha Nussbaum har fått representera. Om man vill försvara en dygdetik 
tycks det mest rimliga vara att argumentera för en universalistisk teori med 
kontextuella inslag, enligt Nussbaums argument om att det universella 
handlar om att bejaka kulturella olikheter och den goda mångfalden, utan 
att riskera att bli paternalistisk. Våra handlingar och moraliska bedöm-
ningar gör vi i relation till de förmågor som vi människor är utrustade med. 
Förmågorna är både allmänmänskliga och individuella. En sådan etik ger 
utrymme både för universaliserbarhet och för mångfald, vilket är en hållbar 
utgångspunkt för att tillämpa dygdetiken på yrkesetik. 

Den dygdetiska yrkesetiken är praxis-orienterad, karaktärsinriktad och 
ändamålsstyrd. Med detta perspektiv utformar Göran Collste och Gunilla 
Silfverberg verktyg för en dygdetisk yrkesetik. Collste tenderar att se yrket 
som en egen sfär där interna värden ska realiseras. Han skiljer mellan gene-
rella dygder och yrkesrelaterade dygder. I en sådan yrkesetik påverkas  
bedömningen av handlingar av de ändamål som finns i verksamheten. Silf-
verberg har ett snarlikt resonemang när hon talar om yrkesetiska beteende-
modus, det vill säga att det finns erfarenheter och praktisk klokhet inbyggd 
i en verksamhet. Ett yrke är inte enbart skicklighet och hantverk, utan också 
en förmåga att genom praktisk klokhet bedöma vad som är gott för hel-
heten. Det är något utöver yrkesskickligheten. Vid utformningen av en 
yrkesetik är analysverktyg som interna värden, yrkesskicklighet och prak-
tisk klokhet värdefulla för att förstå verksamheten. 

Mitt eget förslag till en dygdetisk modell för journalister formulerar jag 
utifrån tre övergripande frågeställningar. Den första är vilket eller vilka 
ändamål som utformas i journalistiken. Det visar sig att ändamålet formule-
ras olika beroende på sammanhang och person. Om vi delar upp diskussio-
nen på tre nivåer kommer ändamålen att formuleras olika. På en politisk 
nivå kan ändamålet handla om att ta ansvar som en av statsmakterna och 
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granska, informera och underhålla. På en professionell nivå beskrivs jour-
nalistikens ändamål som gemenskap inom yrkesgruppen, förtroende hos 
allmänheten och uppfyllande av de ideal som identifierar verksamheten, 
såsom sanning, hänsyn och rättvisa. På en individuell nivå kan ändamålen 
variera från person till person och beroende på sammanhang. Rättvisa är ett 
starkt ändamål och möjligheten att få förverkliga sina egna talanger är ett 
annat. Två interna värden är rättvisa och möjligheten att få förverkliga sig 
själv. 

Den andra frågeställningen är vad som utgör yrkets praktiska klokhet 
och erfarenhet. Här verkar sådana karaktärsegenskaper som rättrådighet, 
ärlighet, mod och empati vara särskilt betydelsefulla både på professionell 
och på individuell nivå. I intervjuerna framkommer att reportrarna förhåller 
sig till verksamheten på olika sätt beroende på sammanhang och person. 
Ibland tar yrkesrollen över på bekostnad av personligheten och vid andra 
tillfällen är det tvärtom. Det tycks som om olika situationer framkallar olika 
beteenden hos reportrarna. Den eftersträvansvärda hållningen enligt 
dygdetiken är att kombinera yrkesrollen med personligheten. Svaret på den 
tredje frågan, vilka egenskaper som utmärker en god journalist, är att olika 
egenskaper krävs för olika sammanhang. En god journalist har förmåga att 
bedöma vilka handlingar som är goda i sitt sammanhang och för sitt ända-
mål. Vad som är modigt och ärligt är en fråga om karaktärens förmåga att 
bedöma vad som krävs i situationen. 

När jag granskar en dygdetisk yrkesetik i relation till mina fem kriterier 
så uppfyller en universalistisk dygdetik några av dessa. Styrkan med 
dygdetiken är dels att den integrerar erfarenheter för moralisk bedömning, 
dels tilltron till människans förmåga att utveckla det bästa hos sig själv till 
gagn för alla. Det skulle också kunna vara en styrka att dygdetiken strävar 
mot det goda livet för individen och för gemenskapen. Men just häri ligger 
också dygdetikens svagheter. Erfarenheter har visat att många handlingar 
genomförs i godhetens namn, trots att de leder till lidande. Därför uppfyller 
dygdetiken inte mitt kriterium om människosyn. Dygdetiken utgår från en 
människosyn som är alltför optimistisk och som riskerar att leda till ett 
slags självuppfyllande konservatism. Vi tenderar att bekräfta det som gott 
som vi själva känner igen och upplever som gott och därmed riskerar vi att 
låta ändamålen helga medlen. 

Dygdetiken är universaliserbar, mångfaldig och erfarenhetsbaserad. 
Däremot uppfyller den inte kriteriet om en realistisk människosyn och är 
därför inte heller koherent. 
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7. Ansiktet som manar till ansvar 

Moral och etik är i det nya samhället inte längre en fråga om vår förmåga att 
använda våra egna erfarenheter; istället för den moraliska processen  
kommer regelföljandet.486 

Ansvarsmoral är egentligen en protest mot etikteori och modelltänkande. 
Men filosofin, eller livsåskådningen, såsom den kommer till uttryck hos 
filosofen Emmanuel Levinas och sociologen Zygmunt Bauman, innehåller 
argument och kritik som mycket väl kan användas för en yrkesetisk diskus-
sion. Centralt för deras filosofier är frågan om vad moral är och vad som 
händer i mötet med den Andra. Både Bauman och Levinas vill utgå från 
moralens ursituation, från samspelet mellan mig själv och andra. Liksom 
dygdetiken är ansvarsmoralen karaktärsinriktad. Den är dock i högre grad 
än dygdetiken en protest mot systematiserad och reglerad etik och utgår 
istället från moral som ett existentiellt pågående skeende. Ansvarsmoral är 
också en protest mot kollektivt tänkande kring moral eftersom ansvaret är 
individuellt. 

I detta kapitels första två delar ska jag undersöka vad Levinas och Bau-
man menar med moral. Deras profiler skiljer sig åt bland annat genom att 
Levinas är filosof och analyserar de ontologiska frågorna om moral och 
existens, medan Bauman är sociolog och bland annat använder sig av Levi-
nas filosofi för att bedriva samhällskritik. Syftet med undersökningen är att 
få ansvarsmoraliska argument och verktyg för en diskussion om yrkesetik. 

I den tredje delen undersöker jag hur forskaren Per Sundström har an-
vänt Levinas uppfattningar om mötet och den Andra inom vårdens yrkes-
etik. Sundström utvecklar från ansvarsmoralen en människovärdesprincip 
som han menar är grundläggande för alla moraliska handlingar. Syftet med 
denna del är att se hur ansvarsmoralen kan användas inom ett yrkesetiskt 
fält. Sjukvården skiljer sig i praktiken från journalistiken på flera sätt, var-
för Sundströms tillämpning är inte möjlig att översätta rakt av till journalis-
ternas moral.  
                             
486 Nerman, Bengt; aa, s 33 



 231 

I den fjärde delen ska jag utforma ett eget förslag till en ansvarsmoralisk 
hållning för journalister och se på vilket sätt den kan vara ett alternativ till 
en reglerande yrkesetik. Modellen ska bygga på argument från Levinas, 
Bauman och i viss mån från Sundström. Det är också relevant att dels se 
om det som framkommer i intervjuerna kan ge en kompletterande bild av 
ansvarsmoral för journalister, dels pröva på vilket sätt massmedieteorierna 
kan värderas ur ett ansvarsmoraliskt perspektiv. 

I kapitlets sista del ställer jag frågan om det alls är möjligt att utforma en 
yrkesetik för journalister utifrån en ansvarsmoralisk position. Det är kanske 
ett övergrepp på dess förutsättningar. Oavsett om det skulle visa sig att en 
ansvarsmoralisk modell är möjlig eller inte – eller får lov att vara ett frag-
mentiserat bidrag – så kommer jag avslutningsvis att pröva modellen mot 
mina egna kriterier. 

Den moraliska ambivalensen 
– Baumans ansvarsmoral 
Det är positivt att det inte längre finns några moraliskt, ideologiskt eller 
religiöst enhetliga system, anser Bauman. Hela den moderna eran från upp-
lysning och industrialism har berövat individen hennes moraliska ansvar. 
Etiken har fungerat som ett kontrollsystem som i kombination med moder-
nismen fick sin katastrofala konsekvens i Förintelsen.487 Det etiska kontroll-
systemet har likt en fabrik varit kalkylerande och beräknande: 

Fabrikssystemet har tjänat som en av de starkaste metaforerna för den teore-
tiska modellen av det moderna samhället, och föreställningen om den  
sociala produktionen av moral ger ett mycket tydligt exempel på dess infly-
tande. Förekomsten av omoraliskt uppförande tolkas som resultatet av 
bristande tillgång på bristfälliga normer.488 

Karakteristiskt för modernismen är att den producerar etiska teorier och 
normer som på löpande band, allt enligt principen att människorna i  
samhällsmaskineriet ska bli så funktionsdugliga och friktionsfria som möj-

                             
487 Bauman menar dock inte att Förintelsen hade behövt ske med nödvändighet, utan att 
modernismen i kombination med en fullständig social kontroll och makt ledde fram till 
Förintelsen. ”Den moderna drivkraften att uppnå en fullkomligt planlagd, fullständigt kon-
trollerad värld, gav Förintelsen som biprodukt när drivkraften inte längre kunde kontrolleras 
och fick fritt spelrum. För det mesta hindras dock moderniteten från att gå så långt. Dess 
ambitioner kolliderar med pluralismen i människans värld.”, Bauman, Zygmunt; Auschwitz 
och det moderna samhället, Daidalos, Göteborg (1989) 1998, s 138 
488 Aa, s 239 
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ligt. Den socialisationsprocess som utmärker modernismen består i att den 
”moraliska förmågan manipuleras.”489 En av de teorier som Bauman kri-
tiserar är universalismen, som han anser är moraliskt inskränkt därför att 
den i så liten utsträckning tar hänsyn till det komplexa i varje situation. 
Universalismen blir en ursäkt för moraliska brister i godhetens namn i syfte 
att främja den moraliska homogeniteten. De intressen som har styrt utform-
ningen av de universella principerna har tenderat att ”sammansmälta med 
statsgränsen” och på så sätt fungerat som ett kontroll- och maktinstru-
ment.490 Postmodernismens kritik mot den moderna och humanistiska kul-
turen är att modernismen vill rädda moralen genom etiken, genom att kon-
struera universella principer och moraliska regler. Men moralen är icke-
rationell i den meningen att den inte följer några grundläggande moralprin-
ciper och kan därför beskrivas som ”etiskt ogrundad” och som en deskriptiv 
och normativ relativism.491 Enligt ansvarsmoralen är det ogörligt att ut-
forma universella principer för moraliskt handlande eftersom moral uppstår 
i ursituationen. Därför får vi acceptera att moralen är ambivalent. 

Bauman anser inte att vi definitivt har lämnat det moderna och gått över 
till det postmoderna samhället. Det modernas företeelser finns fortfarande 
kvar.492 De yttrar sig till exempel genom konstruktioner av moralkodexar, 
identifikationer med samhällsroller och hierarkier. Det moderna systemet 
håller individerna i schack och det leder till att människorna förlorar sin 
unika och oersättliga autenticitet. I grunden handlar förlusten av det unika 
om förlusten av ansvaret. Istället för att ta vara på det unika förvandlar vi 
oss till rollinnehavare: 

Synder utan syndare, brott utan brottslingar, skuld utan skyldiga! Ansvaret 
för resultatet är så att säga flytande, ingenstans finner det sin naturliga 
hamn/---/varje roll är försedd med en instruktion som fastställer exakt vilket 
arbete som ska utföras, hur och när det ska utföras. Varje person som  
känner till instruktionen och har tillägnat sig de färdigheter som arbetet krä-
ver kan utföra det. Det skulle därför inte innebära någon större förändring 
om jag, denne särskilde rollinnehavare, hoppade av: en annan person skulle 
snabbt fylla den lucka som jag lämnat.493 

                             
489 Aa, s 244 
490 Bauman, Zygmunt; Postmodern etik, Daidalos, Göteborg 1996, s 22, 56 
491 Grenholm, Carl-Henric; Bortom humanismen. En Studie i kristen etik, Verbum, Stock-
holm 2003, s 58, 60 
492 ”Perhaps we live in a postmodern age, perhaps not, but we do live in an age of tribes and 
tribalism/---/The end of modernity? Not necessarily. In another respect, after all, modernity 
is very much with us.” Bauman, Zygmunt; Vi vantrivs i det postmoderna, Daidalos, Göte-
borg 1998, s 79f 
493 Bauman, Zygmunt; aa 1996, s 28 
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Varje människa hör till ett flertal miljöer där vi antar olika roller, såsom 
yrkesroll, familjeroll, social roll, samhällsroll eller kulturroll. Denna kate-
gorisering är Bauman kritisk till eftersom den leder till en fragmentisering 
av närvaron – ingen av rollerna är ”hela vårt jag”.494 Ett av de instrument 
som befäster våra roller är moralkodexar. Målet med en moralisk kod är 
inte att lämna utrymme för det ambivalenta utan att förmedla en moral som 
på ett så fullständigt vis som möjligt beskriver och tolkar innebörden av 
exempelvis godhet eller rättvisa. Men en sådan moralisk kod kommer  
aldrig att existera.495 

Moraliska fenomen är i grunden ”icke-rationella”/---/De är inte så regel-
bundna, repetitiva, monotona och förutsägbara att de kan framställas som 
regelstyrda. Det är främst av den anledningen som de inte kan behandlas  
uttömmande i en ”moralkodex”.496 

Alla roller kan leda till förtryck, grymhet och avstånd till det egna ansvaret 
om vi förlitar oss på regler och universella principer. Vi kan känna en så 
stark lydnad mot rollens auktoritet att vi utför handlingar som vi egentligen 
anser är moraliskt oförsvarliga.497 De roller som hör till vår kultur utgörs i 
viss mån av socialisationsprocesser som har makt att manipulera den mora-
liska förmågan.498 Det kan exempelvis ske genom att vi i en professionell 
roll bygger in en hierarki där ansvaret för handlingarna sällan vilar på dem 
som utför dem. Bauman kallar detta för ett agenttillstånd, det vill säga att vi 
ställs inför uppgifter som anvisas oss utifrån procedurer och regler. Agen-
ten kanaliserar sin moraliska förmåga mot de människor som finns i hennes 
närhet men förlorar den moraliska förmågan i ett övergripande perspektiv. 

Den moraliska förmågan hos aktören som hindras från att inverka på den 
kollektiva strävans övergripande mål och slutliga resultat får nu tjäna effek-
tiviteten hos just denna strävan: den gör ”lojaliteten mot arbetskamraterna”, 

                             
494 Aa, s 28 
495 Aa, s 17 
496 Aa, s 19 
497 Bauman diskuterar lydnad och grymhet med utgångspunkt i Stanley Milgrams empiriska 
studier om lydnad och auktoritet. Milgram genomförde försök med elektriska stötar. En 
individ X får i uppdrag av en forskare att ge personen Y elektriska stötar. X vet vilken effekt 
olika elektriska impulser får på Y. Milgrams studie visade att den fysiska närheten till offret 
minskar benägenheten att bli grym. Om X skulle placera Y:s händer på en elektronisk platta 
var det 30 procent som genomförde experimentet. Om X fick stå bakom ett glasfönster och 
reglera stötarna via kontrollpanelen genomförde 40 procent det. Om X inte såg, men hörde 
Y steg siffran till 62,5 procent. Slutsatsen var bland annat att ju mer ”rationellt organiserat 
handlandet är, desto lättare är det att vålla lidande”. Bauman, Zygmunt; aa (1989) 1998, s 
211ff 
498 Aa, s 244 
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mot ”vapenbröderna”, till det viktigaste måttet på moralisk anständighet och 
stärker därmed allas hängivenhet för den aktuella uppgiften, stärker disci-
plinen och viljan till samarbete och krossar på vägen de moraliska skrupler 
som kan ha uppstått över de avlägsna effekterna av samarbetet.499 

Detta förhållande gäller framför allt yrkesgrupper där vi tilldelas uppgifter 
och definieras som professionella utifrån vår kompetens inom ett område. 
En mer övergripande roll är människors kulturella och sociala tillhörighet. 
Den beskriver Bauman dels i kategorierna moderna hjältar och offer; par-
veny och paria, dels i den postmoderna motsvarigheten; turister och vaga-
bonder. Skillnaden mellan kategorierna är att parvenyn och turisten är 
makthavare i den kulturella och sociala strukturen, medan parian och vaga-
bonden är tvångsförflyttade och utlämnade med färre handlingsalternativ i 
förhållande till sin egen tids strukturer. I realiteten är vi dock alla nomader, 
hemlösa vandrare, dömda att ständigt förflytta oss.500 Oavsett om vi lever i 
en modern eller postmodern kultur kan våra roller innebära att vi håller det 
egna ansvaret på avstånd, men i den postmoderna kulturen har vi större 
möjligheter att erövra ett hållbart moraliskt förhållningssätt. Rollerna ingår 
i en social struktur med moralkodexar som vi kan förhålla oss till på olika 
sätt. Antingen är vi vår roll och låter därmed vår individualitet träda till-
baka, eller är vi främst unika varelser med ett personligt ansvar. Vad den 
postmoderna eran har åstadkommit är en befrielse från tron på universalism 
och artificiella moralkodexar, vilket innebär en möjlighet att ”återhumani-
sera” världen.501 I den postmoderna tillvaron är mysteriet inte avvikande. 
Där ”kan det hända saker som inte har någon orsak som gjorde dem nöd-
vändiga”.502 

En tredje rollstruktur, parallell med den kulturella och professionella, är 
den byråkratiska hierarkin. Bauman för en diskussion om effekterna av den 
hierarkiska och funktionella arbetsdelningen. Den har två negativa effekter. 
(1) För det första att aktörerna ställs i det övergripande byråkratiska ända-
målets tjänst503, vilket innebär att moraliska normer blir ”irrelevanta för den 

                             
499 Bauman, Zygmunt; aa 1996, s 159. Se även Bauman, Zygmunt; aa (1989) 1998, kap 7 
500 Bauman, Zygmunt; aa 1998, kap 5–6. Bauman, Zygmunt; Globalization: The Human 
Consequences, Polity Press, Cambridge 1998, kap 4. Moderniteten beskriver Bauman: ”In 
such a world, all residents are nomads; but nomads who wander in order to settle. Round the 
corner there is, there should be, there must be, a hospitable land in which to settle; but be-
hind every corner new corners appear, with new frustrations and new, yet undashed hopes.” 
Bauman, Zygunt; aa 1998, s 72 
501 Bauman; aa 1996, s 46 
502 Aa, s 45 
503 Byråkratin utmärks enligt Bauman av två förhållanden, dels ”den minutiösa funktionella 
arbetsdelningen”, dels ”ersättningen av moraliskt ansvarstagande med tekniskt”. Bauman, 
Zygmunt; aa (1989) 1998, s 144  
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byråkratiska verksamhetens tekniska framgång”. Yrkesinstinkten innebär 
då att aktören helt och hållet inriktar sig på att utföra arbetet på rätt sätt, 
även om uppgiftens ändamål inte stämmer med personens egen moral.504 (2) 
För det andra att den byråkratiska hierarkin avhumaniserar den ”byråkra-
tiska verksamhetens objekt”, det vill säga att aktören distanserar och redu-
cerar dem som verksamheten vänder sig till.505 

När mänskliga objekt, liksom alla andra objekt för byråkratisk förvaltning, 
reduceras till kvalitetsbefriade mått förlorar de sin särprägel. De är redan 
avhumaniserade – i den meningen att det språk som används för att beskriva 
vad som händer med dem (eller görs med dem) skyddar sina referenter från 
etiska bedömningar. Detta språk är i själva verket otjänligt för normativa-
moraliska utsagor. Endast människor kan bli föremål för etiska omdömen.506 

Bauman frågar kritiskt om det är nödvändigt att moralen rättfärdigas genom 
annat än sig själv. Bakom frågan döljer sig kritik mot etik och normer som 
ändamålsstyrda, såsom att vi bör handla si eller så för att bli lyckliga eller 
för att en viss handling är mer god än en annan. Bauman anser att moralen 
varken styrs av beräkningar eller ändamålsprinciper. Den är heller inte uni-
versaliserbar, ömsesidig eller kontraktsmässig eftersom den inte kan finnas 
innan handlingen har ägt rum.507 ”Jag är moralisk innan jag tänker”, vilket 
innebär att moralen är impulsiv. Den går inte att beräkna. Här skiljer Bau-
man mellan att vara med andra, vilket kan regleras i kodifierade regler, och 
att vara för andra, vilket inte kan regleras.508 Bauman nöjer sig inte med att 
frånkänna principer och normer en moralisk funktion, han anser till och 
med att de motverkar den moraliska impulsen: ”Det sökande som börjar 
med misstron mot jagets moraliska förmåga slutar i förnekandet av jagets 
rätt till moralisk bedömning.”509 

Moral är en drift hos människan – och den är nyckeln till autonomi. Vad 
som sker när vi agerar moraliskt kan liknas vid ett dop. När vi ser och 
handlar för den Andra föds vårt jag. Därmed är också moral en fråga om 
närhet till mig själv. En ”förlorad möjlighet till moral” är också ”jagets 

                             
504 Aa, s 148 
505 Aa, s 149 
506 Aa, s 150 
507 Bauman, Zygmunt; aa 1996, s 71, 74, 76 
508 Aa, s 79, 164. Pedagogen Niclas Månsson analyserar i sin avhandling främlingens roll i 
Baumans sociologi. Månsson menar att Bauman grundar sin tes om människan som mora-
lisk innan hon tänker utifrån Levinas tanke om människans ovillkorliga ansvar och 
Løgstrups tes om handlingars obetingade krav. Månsson, Niclas; Negativ Socialisation. 
Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap, Uppsala Studies in Education No 108, Upp-
sala 2005, s 126 
509 Bauman, Zygmunt; aa 1996, s 90 



 236 

förlorade möjlighet”.510 Vår förhållning till den sant moraliska handlingen 
är ambivalent eftersom vi i varje valsituation befinner oss på ett gungfly av 
möjligheter. Ambivalensen rör sig inte med kategorier som gott och ont, 
utan uttrycker snarare en mänsklighetens urscen. I ett ansvarsmoraliskt 
samhälle har homogenitetens vattendammar brustit och vattnet drar fram 
också på platser där dammar aldrig har byggts. Därför är upplevelsen av 
”moralisk oklarhet” djup. Just på denna punkt blir kollisionen mellan  
modernism och postmodernitet som mest tydlig. De moderna moralfiloso-
ferna har strävat efter att ”minska pluralismen och förjaga den moraliska 
ambivalensen”, men den postmoderna eran förskjuter fokus från etikens 
moralkodex och regler till individens moraliska ansvar och därmed mora-
liska ambivalens.511 

moralen undgår all kodifiering eftersom den inte tjänar något syfte utanför 
sig själv, det vill säga ett förhållande som kan övervakas, standardiseras, 
kodifieras. Det moraliska beteendet utlöses genom blotta närvaron av den 
Andre som ansikte: det vill säga en auktoritet utan våld.512 

En moralisk relation till den Andra är att vara för denna. Det är möten som 
präglas av öppenhet. Nu menar inte Bauman att alla möten kan vara för den 
Andra. Det vore orimligt. Utanför den ”egentliga moralens värld” lever vi 
också i en annan socialiserad värld av ”Social Ordning som styrs av Rätt-
visan”. Den socialiserade världen befolkas av den Tredje, den anonyma 
medmänniskan, gentemot vilken vi har ett avstånd. Relationen till den 
Tredje utmärks av grupptänkande, opartiskhet, objektivitet och nytta, istäl-
let för av individualitet och engagemang. I den socialiserade världen går 
närhet och identitet förlorade.513 

När den Andre upplöses i den Många, är Ansiktet det första som måste upp-
lösas. De Andra är nu ansiktslösa. De är personer (persona betyder den 
mask som döljer, inte avslöjar ansiktet). Jag har nu att göra med masker 
(klasser av masker, stereotyper som maskerna/uniformerna förmedlar), inte 

                             
510 Aa, s 98 
511 Aa, s 30f. Månsson kommenterar detta argument hos Bauman: ”Genom att göra moralen 
oåtkomlig för människan berövar den västerländska etiken människan förmågan att vara 
moralisk genom att förvandla det som är en karta över människans handlingar till ett schema 
för mänskligt beteende.” Månsson, Niclas; aa, s 123 
512 Bauman, Zygmunt; aa 1996, s 156 
513 Aa, s 143f, 165. Ludvig Igra har beskrivit förekomsten av ideala föreställningar som 
utopi och ”påbjuden optimism”. I motsats till utopiernas ideal ”finns det anledning att hävda 
ovisshetens lov och att insistera på att tvivel och osäkerhet är något som hör livet till.” Igra, 
Ludvig; aa, s 41 
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ansikten. Det är masken som bestämmer vem jag har att göra med och vilka 
mina reaktioner bör vara.514 

Vårt västerländska och globala samhälle är starkt präglat av föreställningen 
om medmänniskan som den Tredje. I storstaden möter vi ytor av ansikten 
men inte Ansiktet självt. Vi ger varandra roller och grupperar oss i refe-
rensgrupper relaterade till sociala, ekonomiska, etniska, generations- eller 
yrkesmässiga kategorier. På så vis lär vi oss konsten att träffas utan att  
mötas. Alla former av social organisation leder till grupperingar som i sin 
tur leder till upplösning av den moraliska impulsen. Det innebär för det 
första att det råder avstånd istället för närhet till våra handlingar och dess 
konsekvenser, för det andra att vi utesluter vissa ”ansikten” och för det 
tredje att vi sönderdelar handlandet och fokuserar på ”funktionellt specifika 
drag”.515 Dessa tre moment i socialisationsprocessen berövar oss den mora-
liska impulsen och vi blir främlingar för varandra. Trots att vi delar samma 
livsvillkor, erkänner vi inte främlingens status som moraliskt subjekt. Hen-
nes existens blir inte meningsfull eftersom vi berövar henne både sympati 
och medkänsla. Främlingens närvaro är ”irrelevant, ett icke erkänt vara, en 
icke godtagen tillvaro.”516 Konsekvensen är att vi frånsäger oss det mora-
liska ansvaret eftersom mötet inte äger rum. Vi träffas utan att mötas. Det 
är inte ens ett eko i ett känslomässigt tomrum. Bauman kan låta pessimis-
tisk när han beskriver vår samtids möjligheter till moralisk medvetenhet, 
men faktum är att han är övertygad om att livet alltid bryter igenom det 
sociala rummet: ”Gränser kan inte vara hermetiskt tillslutna.”517 

Ett illustrativt exempel på förlusten av den moraliska impulsen i agent-
tillståndet är Hannah Arendts reportage från rättegången 1961 mot den 
nazistiske befälhavaren Adolf Eichmann. Reportaget rör bland annat  
frågorna om varför det byråkratiska och juridiska systemet i rättegången 
inte rymmer de moraliska dimensionerna och varför Eichmann kunde agera 
som han gjorde. Den juridiska processens rättvisa är att ställa den åtalade 
inför rätta, ge honom ett försvar och låta döma eller fria honom. Men under 

                             
514 Bauman, Zygmunt; aa 1996, s 145 
515 Aa, s 157. Bauman understryker att berövandet av den moraliska impulsen inte innebär 
att ”organisationen gynnar omoraliskt beteende. Den ger inte stöd åt det onda/---/men den 
främjar inte heller det goda/---/Den gör helt enkelt den sociala handlingen moraliskt adiafo-
risk”, aa, s 157. Adiaforisering är ursprungligen ett begrepp som användes av den kristna 
kyrkan för att beskriva det onormala. 
516 Aa, s 192. Se även Baumans resonemang om utplåningen av ansiktet, s 159. Månsson 
diskuterar främlingens roll i förhållningssätten mellan att leva med främlingen, det vill säga 
att gruppen bestämmer vem främlingen är, och att leva för främlingen, det vill säg att bemö-
ta främlingen som hon är på hennes villkor. Vagabonden är en metafor för den postmoderna 
främlingen. Månsson, Niclas; aa, s 108f, 116f 
517 Bauman, Zygmunt; aa 1996, s 195 
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rättegången fick Eichmann inga frågor om varför Förintelsen ägde rum 
eller varför judarna själva kunde samarbeta med nazisterna på väg mot sin 
egen förintelse. När Eichmann tillfrågades av domaren om han var skyldig 
till de anklagelser som riktades mot honom, svarade han på varje punkt: 
”Inte i enlighet med anklagelserna.” Det förvånar Arendt att ingen ställde 
frågan i vilket avseende Eichmann i så fall betraktade sig som skyldig. Un-
der rättegången berättade Eichmann att det som han skulle ha haft dåligt 
samvete för var om han inte hade lytt de order som gavs honom, att skicka 
miljoner män, kvinnor och barn in i döden med ”stor nitiskhet och skrupu-
löst noggrann omsorg”. Eichmann var på sätt och vis, trots sina brott, en 
normal person inom nazistregimen. Denna enkla utgångspunkt för hans 
argumentation om moralisk skuld skapade enligt Arendt ett dilemma för 
rättens domare som de varken kunde lösa eller undfly. Han hade som en 
plikttrogen soldat och befälhavare tjänat den regim som folket hade valt på 
demokratisk väg. Liksom alla andra hade Eichmann personliga känslor och 
tankar, men enligt vad han berättade skulle han aldrig ha låtit dem hamna i 
konflikt med hans plikter eller idealism.518 

Enligt Bauman präglas det moderna samhället av nationalstaten som en 
sammanhållande socialisationsgrupp. I den postmoderna kulturen befolkas 
vi snarare av neostammar, det vill säga sådana grupper som saknar ”själv-
bevarelsens och självreproduktionens mekanismer”. Istället utmärks de av 
att de utplånar de enskilda enheterna och militant hävdar den kollektiva 
identiteten.519 Media och journalistik, anser Bauman, är ett exempel på en 
postmodern neostam. 

De genom medierna förmedlade mönstret för imitation kan skapa och beva-
ra ”massor” av väldiga proportioner (fast med bräcklig struktur) genom 
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 överföringsmekanismer eller källor till sin trovär-
dighet bestämmer också deras kortvarighet; medierna tävlar om publikens 
uppmärksamhet, den vara som den mättade informationsmarknaden lider 
störst brist på, och nyheternas förmåga att fånga uppmärksamheten sjunker 
från dag till dag.520 

Skapande förutsätter att enskilda individer träffas i genuina möten ansikte 
mot ansikte. Moral och ansvar föder nya möjligheter. Frånvaro av moral 
och ansvar kan endast leda till imitation, där inte enbart handlingen mister 

                             
518 Arendt, Hannah; Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, Penguin 
Books, New York (1963) 1994, s 5, 21, 25, 27, 42 
519 Bauman, Zygmunt; aa 1996, s 177 
520 Aa, s 178 
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sin mening, utan också jag själv förlorar min identitet. Ett liknande argu-
ment framförs av den franske filosofen Jean Baudrillard, som är kritisk till 
journalistik som sanningsförmedlare därför att den därigenom blir ensidigt 
överordnad som tolkningsföreträdare. Dess funktion är motsatt, nämligen 
att avslöja överordning och tolkningsföreträden. Utifrån begreppen simu-
lacra och simulation argumenterar han för att journalistikens kommunika-
tionsform leder till ett meningslöst innehåll, en implosion av sin egen  
mening. Journalister kopierar utan original, simulacra, och reproducerar 
sedan dessa kopior i en ändlös kedja, simulation.  

The media carry meaning and counter meaning, they manipulate in all  
directions at once, nothing can control this process, they are vehicle for the 
simulation internal to the system and the simulation that destroys the sys-
tem/---/There is no alternative to this, no logical resolution. Only a logical 
exacerbation and a catastrophic resolution.521 

Journalistikens form av ständig upprepning hindrar det moraliska ansvaret 
och är ett uttryck för en humanistisk kultur som präglas av ett modernistiskt 
tänkande. Kontrasten till imitation och upprepning är det unika, de hand-
lingar och skeenden som präglas av moraliskt ansvar. Ansvaret är konstitu-
tionellt för människan, det som gör mig till jag. Det är ”det mänskliga  
subjektets existentiella modus”522 och det är aprioriskt. Det föregår alla 
skyldigheter, löften och åtaganden och uppstår innan jag ens tänker. Genom 
detta existentiella modus blir den Andra som jag har ansvar för ”det mora-
liska livets grindvakt”.523 Ansvaret är inte en plikt utan den väg som gör oss 
fria. Ansvaret har inte till ändamål att göra oss fria, men vi blir fria genom 
ansvarets ”envisa vägran att ha ett skäl”. Friheten består bland annat i att 
mötet med den Andra inte tvingar mig att handla på ett visst sätt ”på grund 
av vad hon har gjort eller kunde göra mot mig eller för mig”.524 Individens 
ansvar utgörs av skillnaden och individen är därmed asymmetrisk, i motsats 
till massan som söker likheten och är symmetrisk.525 Bauman liknar ansva-
ret vid att värna om helighetens norm:  

Helgonen är unika människor, människor som gör saker som andra männi-
skor skyggar för/---/och saker som man inte med gott samvete kunde kräva 
av dem, eftersom det vore att överskrida ”rena anständigheten” eller ”plik-
tens fordringar”. Sådana saker kan helgonen bara kräva av sig själva, och att 

                             
521 Baudrillard, Jean; Simulacra and Simulation, The University of Michigan Press, Michi-
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kräva dem av sig själv utan att kräva dem av andra är det som gör dem till 
de helgon de är. Den norm enligt vilken jag (endast jag) kan bedöma mitt 
(enbart mitt) handlande och ansvar är helighetens norm: en norm som jag 
bara kan ställa upp för mig själv och inte kan hålla upp för andra som mått-
stock för deras moral.526 

Helighetens norm innebär att ansvaret börjar och slutar med mig själv. Den 
är inte rättvis. Ansvaret innebär inte att vi ska bli lika eller att du ska handla 
mot mig så som jag handlar mot dig. För Bauman är mitt eget moraliska 
ansvar alltid större än alla andras. På så vis är helighetens norm dömd att 
ständigt vara otillfredsställd. Det finns inget tillfälle då jag kan luta mig 
tillbaka och pusta ut, tillfredsställd över att ha gjort min plikt. Om en regel 
alls kunde formuleras för vad ansvaret innebär, så skulle den vara en regel 
som ”formuleras bara för mig och som jag skulle uppfatta även om alla 
andras öron förblev stängda”.527 Nyckelordet är närhet. Inte närhet i bety-
delsen ett kort avstånd utan den unika situationens närhet, möjligheten att 
upphäva avstånd. 

Att bry sig om, att vänta på ett sådant sätt, är en skrämmande uppgift. Det 
pressar jaget till gränsen för vad det förmår uthärda, så nära denna gräns att 
det inte går att undvika möjligheten av överträdelse/---/Om den Andre i när-
hetens tillstånd var den auktoritet som grundlade mitt ansvar – min frihet, 
min unikhet – blir hon nu en kraft, ett motstånd; den makt därute som drar 
en gräns kring min frihet, som ligger i försåt för att beröva mig den frihet 
som jag kan vilja behålla.528 

Men det finns risker med närhet. Om jag inte ger upp min egen frihet i när-
hetens tillstånd, kan den likaväl utvecklas till dominans. Skiljelinjen mellan 
omsorg och förtryck är tunn. I argumentationen om moral som smekning 
utvecklar Bauman sin syn på det han kallar ambivalens i förhållandet till 
den andra529. Den erotiska kärleken blir en metafor för det genuina mötet 
och kärleken är liksom moralen ambivalent, såtillvida att den lever på gåtan 
som vision och gåtan som vi hoppas kunna lösa. Ambivalensen, nyfiken-
heten och oövervinnerligheten är ”kärlekens dagliga bröd”.530 Men den 
öppenhet och följsamhet som smekningen förutsätter – vi smeker den andra 
kroppen med öppen hand – blir i mötet med den andra också en konflikt. 
Generositeten i att sätta den andras svaghet framför min egen styrka är 

                             
526 Aa, s 69. Metaforen om en helighetens norm motiverar Bauman utifrån Levinas diskus-
sion om dito. 
527 Aa, s 69 
528 Aa, s 112 
529 Bauman använder Levinas distinktion, se not 537. 
530 Aa, s 121. Tankarna om moral som smekning grundar Bauman på Levinas filosofi. 
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förvisso en medfödd moralisk impuls, men den kan bli så tyngande att vi 
inte orkar motstå frestelsen att hävda oss själva på den andras bekostnad.531 
Det förtryckande ansvaret och mötet visar sig när jag gör min egen tolkning 
av vad som är bäst för den andra utan att lyssna till hennes röst. På så vis 
kan omsorg förvandlas till förtryckande makt och dominans. Detta är ett 
dilemma som Bauman inte ser någon lösning på. 

Om jag inte handlar utifrån min egen tolkning av den Andres välfärd, gör 
jag inte då mig skyldig till en upprörande liknöjdhet? Och om jag gör det, 
hur långt ska jag gå när det gäller att bryta den Andres motstånd, hur  
mycket av hennes autonomi kan jag avskaffa?532 

Både i det personliga mötet och i det professionella har vi en förmåga att 
rationalisera bort den moraliska impulsen. Att handla på ett visst sätt för 
den andras bästa kan vara ett sådant bortrationaliserande och tvång. Bau-
man betraktar kollektiva sociala organisationer, såsom en arbetsplats, som 
strukturer vilka har kapat kopplingen till de mänskliga moraliska impul-
serna. Genom ordning, regler och beräkning kan man där förutsäga de re-
sultat som vissa handlingar kommer att leda till. Där är det reglerna som 
styr handlingarna och inte den planlösa och okontrollerade moraliska drif-
ten. Att vi agerar utifrån professionella roller, som experter som ger råd 
eller agerar inom ett visst fält, innebär att någon annan än vi själva har  
definierat vår egen situation. Det professionella uppdraget medför att vi 
sönderdelar helheter av människor och istället fokuserar på enskilda funk-
tioner. Den andras ansikte ses i den professionella rollen såsom genom en 
prisma. När någon annans vision får styra åtskillnaden mellan rätt och fel 
och vi själva lämnar över ansvaret till experter, rationaliserar vi bort den 
moraliska impulsen. Detta innebär inte att organisationer är onda, men de 
främjar inte heller det goda.533 

För den kommande diskussionen om utformningen av en journalistisk 
yrkesetik i enligt med en ansvarsmoral kommer jag att urskilja tre huvud-
sakliga argument hos Bauman. För det första är det hans kritik av roll-
tänkandet och lydnaden som är centrala i en yrkesetik. För det andra är det 
tanken att moral inte kan vara universaliserbar eller rationell i bemärkelsen 
att moral strävar mot ett pragmatiskt ändamål, utan att moral är ambivalent. 
För det tredje är det Baumans åtskillnad mellan å ena sidan imitation, likhet 
och symmetri, å andra sidan det unika, olika och asymmetriska. 
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Ansvaret är oersättligt – Levinas ansvarsmoral 
Levinas formulerar inte, som Bauman, en samtidskritik. Trots det, är det 
möjligt att påstå att hela hans filosofi534 är en kritik av de dominerande vär-
den som präglar vår tid, såsom materialism och konkurrens. Hos Levinas 
står individen i centrum på ett existentialistiskt vis. Hans filosofi går utöver 
etablerade samhällsregler, normer och värden. Han benämner sin etik den 
första filosofin, vilket betyder att etiken uppstår före den rationella  
tanken.535 Innan vi rationellt inser att det finns ett moraliskt krav gentemot 
vår nästa har vi ett pre-självmedvetande om det. Vi förhåller oss spontant 
och omedelbart till vår omgivning och oss själva innan vi ens är medvetna 
om det. När samtiden inriktar sig på förändring talar Levinas om oföränder-
lighet. Han intresserar sig inte för att försvara en etisk teori utan ser män-
niskan i hennes essens och i förhållande till hennes existentiella villkor. 
Levinas ontologiska filosofi har ibland benämnts som en an-arki, det vill 
säga en ”frånvaro av kontroll och förkastande av alla generaliseringar”.536 
Det är i mötet all moral har sitt upphov och sitt berättigande. I mötet, inför 
den Andras537 ansikte, är jag både oförbehållsamt ansvarig och unik. 

In the face of the other man I am inescapably responsible and consequently 
the unique and chosen one. By this freedom, humanity in me (moi) – that is, 
humanity as me – signifies, in spite of its ontological contingence of fini-

                             
534 Levinas filosofi benämns både som fenomenologisk i relation till Edmund Husserl och 
Martin Heidegger, personalistisk i relation till Max Scheler, Gabriel Marcel och Martin 
Buber samt metafysisk i relation till hans utgångspunkt i transcendensen. I vilken grad 
Levinas betraktas som personalist är en diskussionsfråga. Elena Namli, som har skrivit en 
avhandling om Lev Karsavins personalism, menar att Levinas tänkade ”i viss mån” kan 
beskrivas som personalistiskt. Namli, Elena; Etikens ontologiska grund. En analys av Lev 
Karsavins personalism, Norma, Skellefteå 2000, s 76. Att jag väljer begreppet ansvarsmoral 
för Levinas och Bauman, grundar sig i Levinas påstående att etiken är den första filosofin. 
Det vill säga att moralen uppstår i mötet med det som är totalt annorlunda, den irreducibla 
alteriteten, som hos Levinas är den Andra, döden och tiden. Bauman är präglad av Levinas 
tankar om den Andra och de moraliska konsekvenserna av mötet med den Andras ansikte, 
varur en ansvarsmoral uppstår. 
535 Levinas, Emmanuel; ”Ethics as first philosophy”, artikel i Sean, Hand (ed); The Levinas 
Reader, Basil Blackwell, Oxford 1989, s 77, 85 
536 Levinas, Emmanuel; Etik och oändlighet, Symposion Stockholm 1990, s 104f. Levinas 
kommenterar: ”Min uppgift är inte att bygga upp etiken; jag försöker enbart spana efter dess 
mening. Jag tror faktiskt inte att all filosofi måste vara programmatisk.” Aa, s 67 
537 Maria Gunnarsson Contassot, som har översatt Levinas till svenska, förklarar att Levinas 
använder begreppen l’autre och autrui, som hon båda översätter med den andre. Skillnaden 
består i att autrui betyder en konkret livs levande människa som jag möter, medan l’autre 
innebär det etiska förhållandet till den andre, men också till tredje person. Aa, s 62. Jag 
använder distinktionen genom att skilja mellan den andra, det vill säga autrui, och den 
Andra, det vill säga l’autre. 
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tude and mortality, the anteriority and uniqueness of the non-
interchangeble.538 

Ett ansikte är ögon, näsa och mun. Det är den nakna huden. Allt det som vi 
ser i mötet. Men ansiktet är också någonting mer. Ansiktet är aldrig en ägo-
del eller något vi kan erövra eller ha i vår makt. Ansiktet är alteriteten, det 
vill säga det helt främmande. Det är till och med så att ansiktets karaktär 
kommer i andra hand. Den bästa förutsättningen för mötet är att inte ens 
lägga märke till ögonfärgen.539 Det innebär inte att vi ska blunda när vi  
möter varandra, utan att förutsättningen för mötet är icke-rationell. Vi rea-
gerar moraliskt innan vi ens har reflekterat över den Andras ögonfärg.  
Ansiktet är mening i sig självt. Vi kan inte rationellt eller emotionellt om-
fatta allt det som ansiktet uttrycker. Det är naket.540 

Ansiktets hud är den naknaste huden, den mest blottade. Den naknaste, fast-
än dess nakenhet är anständig. Och samtidigt den mest blottade: det finns i 
ansiktet en väsentlig fattigdom, vilket bevisas av att man försöker maskera 
denna fattigdom genom att förställa sig, genom att se obesvärad ut. Ansiktet 
är utsatt, hotat, som om det inbjöd till våldshandlingar. Samtidigt är det an-
siktet, som förbjuder oss att döda/---/relationen till ansiktet är och har alltid 
varit etisk.541 

Ansiktet rymmer både min makt och min utsatthet, både den andras makt 
över mig och hennes fattigdom. Jag har makten att döda den andra fysiskt 
eller själsligt. Men i mötet lämnar även jag ut min nakenhet till hennes 
makt att döda mig fysiskt eller själsligt. Om inte denna förutsättning fanns 
skulle vi över huvud taget inte bry oss om den andra.542 Ansiktets utläm-
nande och mitt ansvar för den andra ska inte förväxlas med ömsesidighet. 
Mötet är inte ömsesidigt eller symmetriskt på det sättet att det jag gör för 
den andra ska hon också göra för mig. Om den andra vill visa ansvarighet 
inför mig, så är det hennes sak. Befallningen till mig är att underkasta mig 
den Andra och att uthärda allt. Mötet utmanar min egoism och min vilja att 
dominera och därför är utgångspunkten att jag alltid har ett större ansvar än 
                             
538 Levinas, Emmanuel; aa 1989, s 85 
539 Levinas, Emmanuel; aa 1990, s 99 
540 En berättelse kan få illustrera Levinas argument. I en intervju berättar Mikael Holmgren 
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läggande villkor för människans makt och relation till medmänniskan. 
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alla andra.543 I den reella situationen är det naturligtvis många faktorer och 
överväganden som spelar in. Det finns en rättvisa även för mig. 

Mitt ansvar kan jag inte avhända mig, ingen skulle kunna ersätta mig. Det 
handlar i själva verket om att formulera det mänskliga jagets egentliga iden-
titet med utgångspunkt i ansvaret, det vill säga i detta framhävande (posi-
tion) eller avsättande (déposition) av det suveräna jaget i medvetandet om 
sig själv – ett avsättande som just precis innebär ansvaret för den andre. 
Ansvaret är det som uteslutande tillkommer mig och som jag på ett mänsk-
ligt sätt inte kan vägra att ta på mig. Detta åliggande är det unikas högsta 
dignitet. Med mitt icke-utbytbara jag är jag jag, endast i den grad som jag är 
ansvarig. Jag kan träda i allas ställe, men ingen kan träda i mitt ställe.544 

Varje situation inför den andras ansikte är unik. Därför kan jag inte möta 
den andra med förställning, utan endast ansikte mot ansikte. I ett sådant 
möte är jag utlämnad i den andras våld. Hon har makt över mig. Den andra 
är inte enbart en fysisk person, eller ens den som jag själv inte är eller 
kommer att bli. Hon trotsar genom sin alteritet all definition. Hon är en 
möjlighet, ett ospelat kort. Den andra som alteritet får min egen verklighet 
att expandera, men när jag ser henne som objekt har denna möjlighet  
uteslutits. Utan den andra ser jag inte världen, bara mig själv. 

Tre fenomen, eller existentiella villkor, utgör tillsammans den totala  
alteriteten: den Andra, tiden och döden.545 Dessa villkor tvingar mig att 
känna något annat än det egna Självet. När gränserna sprängs, när de exis-
tentiella villkoren bryter igenom i nuet, upplever jag hypostasen, det vill 
säga ”en ontologisk händelse där den existerande förtätar existensen”.546 
Existerandet finns både som tid och evighet. Jag själv och mina begränsade 
förutsättningar, mitt subjekt, står i relation till en ständig närvaro av alteritet 
och evighet. Poeten Tomas Tranströmer har beskrivit fenomenet med orden 

                             
543 Aa, s 114f. Det kan i sammanhanget framstå som om Levinas skulle glorifiera lidande 
och förneka njutning och sinnlighet. Så är det ingalunda. I boken Totalité et Infini, 1961, 
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tillstånd till tingets tillstånd.” Levinas, Emmanuel; aa 1990, s 62. Ordet hypóstasis är gre-
kiskt och betyder grundval. 
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”Jag stod i ett rum som rymde alla ögonblick”.547 Det som finns på den 
metaforiska plats där det existerande är utan den existerande kallar Levinas 
det finns. Det är ett opersonligt vara, vilket inte innebär att transcendensen 
övergår eller föregår immanensen, men som finns utöver subjektets ”den 
existerande”. Det som är verkligt i Levinas etik är det existerande, de onto-
logiska villkoren, likväl som den existerande, det vill säga jag och den 
andra. Det existerande är frånvaron av varje själv. Den existerande är för-
ändring, avslutning, försvinnande. 

Detta det finns och det sätt på vilket existerandet bejakar sig i sitt eget förin-
tande kan just kännetecknas som en vakenhet där vi inte kan återvända till 
sömnen./---/Man kan också känneteckna existerandet med begreppet evig-
het eftersom existerandet utan den existerande saknar utgångspunkt. Ett 
evigt subjekt är en contradictio in adjecto, ty ett subjekt är redan en begyn-
nelse. Det eviga subjektet saknar inte bara förmåga att påbörja något utanför 
sig, utan är också i sig omöjligt, ty såsom subjekt skulle det vara en begyn-
nelse och utesluta evigheten./---/Det existerande utan den existerande – och 
som jag kallar det finns – är den plats där hypostasen framträder.548 

Hypostasen är för Levinas början till såväl frihet som ensamhet. I ensam-
hetens existentiella tillstånd grundlägger vi frihetens begynnelse. Det är då 
vi som existerande vinner ”herravälde över existerandet”. Därför är ensam-
het ”virilitet, stolthet och suveränitet”.549 

Etiken hos Levinas är både en fråga om existerandets villkor, hypo-
stasen, och om alteriteten, den Andra, tiden och döden. Dessa villkor är 
icke-rationella i den betydelsen att de inte har ett pragmatiskt mål. Villko-
ren är grunden för den etik som utformas i mötet med den andra. De är inte 
kronologiska eller hierarkiskt orienterade i förhållande till mötet utan förut-
sättningar rätt och slätt. När Levinas framlägger sin syn på ansvar blir det 
därför en fråga både om ontologi och om moral. Ingen kan ta ifrån mig mitt 
ansvar och jag kan inte avstå från det. Jag kan avstå från att ta mitt ansvar i 
en enskild situation, men jag kan aldrig avstå från det ansvar som är en del 

                             
547 Tranströmer, Tomas; ”Hemligheter på vägen”, ur Dikter. Från ”17 Dikter” till ”För 
levande och döda”, Albert Bonniers förlag, Stockholm (diktens original 1958) 1990, s 38 
548 Levinas, Emmanuel; aa 1992, s 36f. Översättningen av ”il y a” är ”det finns”. I samtal 
med Philippe Nemo beskriver Levinas det finns med en metafor. ”Något som liknar det man 
hör, när man säter en tom snäcka till örat; det är som om tomheten vore fylld, som om tyst-
naden vore ett ljud. Något som man kan känna också, när man tänker, att även om det inte 
fanns något, går det inte att förneka det faktum att ’det finns’.” Levinas, Emmanuel: aa 
1990, s 58. 
549 Levinas, Emmanuel; aa 1992, s 41f. Detta resonemang för Levinas i kontrast till existen-
tialismens tolkning av ensamhet som enbart ångestframkallande, förtvivlan och övergiven-
het. Levinas förnekar dock inte att ensamhet kan vara också detta, men i hypostasen är 
ensamheten frihet och herravälde över existerandet. 
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av jagets identitet. Utan den andra ser jag inte världen, bara mig själv. När 
Levinas talar om det finns beskriver han det som en fångenskap vi riskerar 
att drabbas av. För att inte fastna i varat – utan befinna mig i något – bör 
jag försätta mig i ett särskilt tillstånd. 

för att ta sig ur ”det finns” är det nödvändigt att inte framhäva sig (se poser) 
utan avsätta sig (se déposer); medvetet avsätta sig själv i samma bemärkel-
se, som när man talar om att avsätta kungar. Denna avsättning av överhög-
heten genom jaget är den sociala relationen med den andre.550 

Den kunskap som jag erövrar när jag avsätter min ”överhöghet” är förmod-
ligen samma slags tillstånd som Levinas talar om i relation till vårt för-
reflektiva självmedvetande, vilket han beskriver som ”mindre en handling 
än ren passivitet”.551 

It is a ’consciousness’ that signifies not so much a knowledge of oneself as 
something that effaces presence or makes it discreet/---/This implication of 
the nonintentional is a form of mauvaise conscience: it has no intentions, or 
aims, and cannot avail itself of the protective mask of a character contem-
plating in the mirror of the world a reassured and self-positing portrait. It 
has no name, no situation, no status. It has a presence afraid of presence, 
afraid of the insistence of the identical ego, stripped of all qualities.552 

Däremot är kunskap som förnimmelse, begrepp eller fattningsförmåga en 
handling som går tillbaka till ett ”gripande” efter kunskap, en bokstavligt 
avsiktlig metafor eftersom vägen från det som är ”immanent känt” till mitt 
kunskapande redan är ett ”förkroppsligat gripande”.553 Kunskap om världen 
förutsätter att vi gör generaliseringar utifrån de fakta vi har. Våra utsagor 
och uppfattningar om tillstånd i verkligheten klassificeras och kategori-
seras. Men det finns också något förrädiskt med generaliseringar. Det är fel 
att definiera det unika i generella termer därför att man då tvingar något 
unikt att vara något annat än det är. Det är en form av förtryck.554 

Liksom ögat inte utan vidare har en uttrycksfull blick, ger talet inte utan  
vidare uttryck åt den Andre. Ofta är talandet bara retorik som vill förföra 
sina åhörare. Retoriken möter därmed inte andra ansikte mot ansikte utan 
viker undan. Inte för att behandla dem som rena ting, för det kan språket 
inte, utan för att ta ifrån dem friheten. Den är – som propaganda, inställ-

                             
550 Levinas, Emmanuel; aa 1990, s 62 
551 Levinas, Emmanuel; aa 1989, s 80 
552 Aa, s 80f 
553 Aa, s 76 
554 Jämför Kemp, Peter; aa, 1992, s 35 
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samhet, övertalning – våldet per excellence. Den leder enbart till orättfär-
dighet människor emellan.555 

I motsats till retoriken står det verkliga språket, som kan vara en uppen-
barelse av den Andra. Det är inte ett förhållande mellan subjekt och objekt, 
utan förutsätter två samtalsparter. Språket är undervisning, det vill säga det 
som tillför mig något som jag inte redan vet. Det är inte en form av magi, 
utan Levinas syftar på en konkret existens vars källa till all begriplighet är 
intuition. All meningsfull kommunikation utgår därför från intuition.556 

Frågan är om det går att urskilja normer ur Levinas etik. På sätt och vis 
är det ett övergrepp att försöka dra normativa slutsatser ur Levinas etik, 
eftersom han tar avstånd från det rationellas betydelse för moralen. Men det 
finns några grundläggande tankar som utifrån hans ontologiska förståelse 
av tillvaron kan leda till konsekvenser för våra handlingar och vårt med-
vetande som kan tolkas som normativa. För det första beskriver Levinas 
hur mitt eget förhållningssätt bör vara. För det andra förklarar han vad  
mötet med den andra innebär. För det tredje redogör han för de förutsätt-
ningar som behövs för mötet. 

Mitt eget förhållningssätt är en ständig kamp mellan min egoism och det 
moraliska ansvar som innebär att jag låter den andra påverka mig, att jag 
utsätter mig för hennes makt och underkastar mig henne. Utmaningen är att 
avsätta Självet för att mötet med den andra ska kunna äga rum. Det är ett 
slags passivitet i förhållande till Självet. Jag identifierar mig inte med den 
andra utan låter hennes liv och personlighet utmana mig. Den etiska ursitu-
ationen, hypostasen, markerar inte enbart moralens startpunkt utan också en 
punkt att återvända till när man befinner sig i ett moraliskt dilemma. Det 
kan konkret innebära att ställa sig frågan: är jag beredd att svara för mitt 
beslut ansikte mot ansikte med berörda individer? Den andra är nödvändig 
för min moral. Att bejaka den andra, att se hennes Ansikte, är att bredda 
mitt eget perspektiv. Utan henne kan jag inte se världen, bara mig själv. 
Den Andra är den totalt annorlunda som jag har makt över och som har 
makt över mig. 

Enligt Levinas ansvarsmoral bör jag handla så att mötet med den andra 
blir genuint och äkta. Den andra kan vara vem som helst, såsom arbets-
kolleger, familjen, folk jag möter på gatan, i tunnelbanan eller i skogen. 
Mot var och en har jag en moralisk förpliktelse vid varje konkret möte. 
                             
555 Aa, s 47 
556 Levinas, Emmanuel; ”Meaning and Sense”, artikel i Peperzak, Critchley and Bernasconi; 
Basic Philosophical Writings, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 
1996, s 36. Levinas gör en utläggning om Husserls begrepp kategorisk intuition, i vilken 
Husserl skiljer mellan noesis och noema, dvs en meningsgivande medvetandeakt respektive 
ett meningsinnehåll. 
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Inför den andra är jag oförbehållsamt ansvarig och unik. Ingen kan ersätta 
mig. Jag kan ta på mig andras ansvar men aldrig undkomma mitt eget.  
Mötets moral är aldrig ömsesidigt förpliktande. Mötet utmanar den egoism 
som jag helst vill låta dominera. Mina handlingar är inte i första hand ratio-
nellt motiverade utan utgår från den moraliska ursituationen och ett beja-
kande av tillvaron. När vi låter egoism och egenmakt ge vika för ett beja-
kande av den andra hittar vi ett ansvarigt moraliskt förhållningssätt att age-
ra. Den moraliska ursituationen, det tillstånd där varat möter det finns, är 
ett bejakande av livet. Handlingsnormen påkallas i alteriteten och i mötet 
med den andra. När jag öppnar mig för tillvaron, för hypostasen, bejakar 
jag verklighetens det finns. 

En ansvarsmoralisk modell 
Två sätt att förhålla sig till ansvarsmoral är antingen att konstatera att det 
inte alls går att tillämpa ansvarsmoralen på ett systematiserat sätt inom 
yrkesetiken eller att ta tillvara det radikala hos Bauman och Levinas och 
tillämpa det på exempelvis ett yrkesområde. I de kommande två avsnitten 
ska jag göra det senare. Till att börja med ska jag undersöka hur Per Sund-
ström i relation till sjukvården har använt Levinas filosofi om den Andre 
och utifrån den argumenterat för en människovärdesprincip. 

Liksom Bauman och Levinas är Sundström kritisk till en reglerad etik. 
Han anser att reglerad etik kan fungera som alibi för att slippa ta personligt 
ansvar och istället hänvisa ansvaret till en opersonlig auktoritet, såsom lag-
regler eller direktiv från arbetsgivare. Det begränsande med en reglerad etik 
är att den kategoriserar både vem och vad den andra är och att individen 
redan från början tolkar situationen som en plikt i en viss riktning.557 Istället 
bör vi bejaka den etiska ursituationen och fråga oss hur vi bör handla i  
enskilda situationer. De normativa konsekvenser som Sundström tolkar 
utifrån ansvarsmoralen innehåller en övergripande människovärdesprincip 
och handlar om hur individer, i Sundströms exempel inom sjukvården, 
hanterar det mänskliga respektive det professionella mötet. Det är i männi-
skosynen som en reglerad etik skiljer sig från en ansvarsmoralisk, i den 
moraliska startpunkten och ”hur människor där bör beaktas”.558 

Människovärde är för Sundström inte en universell princip, utan en  
fenomenologisk förståelse av den mänskliga existensen. Vi kan bejaka 

                             
557 Sundström, Per; Sjukvårdens etiska grunder, Daidalos, Göteborg 1997, s 14, 42 
558 Aa, s 42 
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människovärdet genom att bejaka existensen som sådan och vi kan förneka 
det genom en nihilistisk uppfattning om livet. 

bejakandet riktas mot den mänskliga existensen som sådan, som respekteras 
och, just, bejakas. Här kan man, alternativt, tala om respekt för människo-
värdet, vilket är ett märkligt värde, olikt alla andra och allt som man vanli-
gen kallar värden däri att det är grundat i själva existensen, i Dasein, utan 
hänsyn till de egenskaper som skiljer människa från människa (och ting från 
ting).559 

Sundström anser att sjukvårdens premiss är att utgå från människan som 
helhet i syfte att värna hennes integritet som människa. Utifrån denna grund 
görs sedan bedömningar i den konkreta situationen om vad som är bättre 
eller sämre för den som behöver vården. Att sjukvården utgår från att beja-
ka individen innebär att etiken ”inte grundar sig på en värdering i vanlig 
mening”, utan på människovärdet som är omotiverat. Människovärdet är ett 
grundläggande villkor för bejakandet av en universaliserbar utgångspunkt 
som kan omfattas av olika yrkeskompetenser och individer.560 Sundström 
delar in människovärdets uttryck i det akuta ingripandets dygd, det vill säga 
när jag spontant handlar med ”omsorg, inlevelse och allmän inre aktive-
ring”, och empati, det vill säga när jag är medveten, förtroendefull och 
uppmärksam i mötet.561 

Både den etiska ursituationen och människovärdet är för Sundström  
fenomenologiska utgångspunkter. Han skiljer mellan dessa och vad som är 
en moralisk handling kulturellt sett. Skillnaden kan beskrivas dels som en 
fråga om vad vi kan göra, dels som en fråga om vad vi bör göra. Den kultu-
rella moralen är en blandning av universella plikter, höga ideal, karaktärs-
egenskaper samt sedvänjor. Även om Sundström är kritisk till en reglerad 
etik så är han inte postmodern i betydelsen att han helt och hållet är relati-
vist. Sundström argumenterar för att etiska teorier kan ge konstruktiva  
bidrag för att bedöma handlingssituationer, framför allt – fastän med  
reservationer – en deontologiskt präglad etik.562 Kombinationen av moralen 
som både en enhetlig moralisk erfarenhet och som mångfasetterad i den 
konkreta situationen, visar att moralen både är universaliserbar och mång-
faldig. Men en moral som görs universell i fel situation kan bli förtryckande 

                             
559 Aa, s 45. Med nihilism avser Sundström ”att tillvaron eller världen utanför det värderan-
de subjektet frånkänns värde i sig, objektivt värde.” Aa, s 43 
560 Aa, s 46f 
561 Aa, s 68, 71f 
562 Aa, s 52, 62. ”Den etiska ursituationen kan fungera som botemedel, eller prevention, mot 
undanflykter, självbedrägeri och egenrättfärdighet.” Aa, s 41 
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och en moral som enbart är mångfasetterad kan relativiseras och domineras 
av egenintresset. 

Svaret på frågan om vad jag bör göra riktas både till vår karaktär, vår 
kunskap och till vår existens i mötet med den Andra. 

”den andre” är levande, med allt vad det innebär. Allt levande är för sin exi-
stens beroende av ett kontinuerligt utbyte med omgivningen, och det som 
utbyts är allt från kemiskt definierade ämnen till meningsgivande tankar och 
känslor. Beroende medför utsatthet, som också blir tydligare i sjukvården än 
i de flesta andra sammanhang. Den moraliska viljan att stödja och befordra 
den andres existens framträder (om den alls framträder) i konfrontationen 
med det levande såsom utsatt – i sista hand för hotet om icke-existens.563 

Vi bör sträva efter att nå en etisk ursituation, ett möte där vi kan ha olika 
kompetenser och förmågor men som på ett mänskligt plan sker på lika vill-
kor. Ett sådant möte beskriver Sundström som symmetriskt och ömsesi-
digt.564 Motsatsen är ett asymmetriskt möte då den ena, exempelvis en läka-
re, möter den andra, en patient. Ett sådant möte kan vara asymmetriskt om 
läkaren låter sin auktoritet, makt och kontroll råda över patientens osäker-
het och utsatthet. Genom att läkaren lever sig in i och känner empati med 
patientens situation på hennes villkor kan en jämlik situation bli möjlig. 
Men även empati kan leda till asymmetri om den förväxlas med ”sentimen-
talitet eller känsloimperialism”.565 

En ansvarsmoralisk modell som bygger på Sundströms vårdetik utifrån 
Levinas begrepp om den Andra och den etiska ursituationen består av två 
huvudsakliga delar. För det första en fenomenologisk del som innebär exis-
tentiella ställningstaganden om människans villkor som moralisk varelse. I 
den existentiella förståelsen av tillvaron följer Sundström Levinas feno-
menologiska etik i relation till sådana begrepp som att bejaka existensen i 
en etisk ursituation, mötet med den Andra och det som Sundström benäm-
ner människovärdesprincipen, det vill säga människans värde bortom vär-
deringar. Den andra huvudsakliga delen är en normativ etik där Sundström 
utvecklar konsekvenser av frågan: hur ska vi handla? I svaret integrerar 

                             
563 Aa, s 64 
564 Hos Levinas är den etiska ursituationen inte ömsesidig utan istället en situation där jag 
alltid är utlämnad till den andras makt och där den andra har makt över mig. Det goda jag 
gör mot min nästa förpliktar henne inte att göra detsamma för mig. Därför är ursituationen 
hos Levinas asymmetrisk. 
565 Aa, s 65, 72. En liknande iakttagelse gör Ludvig Igra när han om ansvaret skriver: ”Som 
jag har försökt visa finns det hos människan en ursprunglig omsorg om och ansvar för den 
andre – en grundläggande etisk strävan som var och en bär inom sig. Varje förövare måste 
därför kväva sin etiska strävan för att slippa uppleva sin grymhet som just outhärdligt 
grym.”, Igra, Ludvig; aa, s 76 
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Sundström de fenomenologiska förutsättningarna, men kompletterar med 
en syn på etik som är både universaliserbar och mångfaldig. Etiska hand-
lingar bör grundas på omdöme och på moraliska principer som kan vara en 
blandning av universella plikter, höga ideal, karaktärsegenskaper samt sed-
vänja. Handlingsreglerade principer för yrkesetiskt beteende främjar inte en 
ansvarig moralisk hållning. Snarare är etik enligt Sundström både att bejaka 
existensen av och att integrera vissa principer i bedömningar av det egna 
handlandet. 

Ansvarsmoral för journalister 

En man känner på världen med yrket som en handske. Han vilar en stund 
mitt på dagen och har lagt ifrån sig handskarna på hyllan. Där växer de 
plötsligt, breder ut sig och mörklägger hela huset inifrån.566 

 
Att omsätta ansvarsmoralen till en diskussion om journalisters yrkesetik är i 
sig en protesthandling mot mycket av journalistikens ideal och verksamhet, 
men däri består en del av modellens profil. Framför allt är det tre uppfatt-
ningar som kännetecknar en ansvarsmoralisk modell: (1) För det första är 
den relativistisk och avfärdar ett systematiserande av moral för att konstru-
era etiska teorier. En ansvarsmoralisk yrkesetik handlar om att inta ett kri-
tiskt förhållningssätt till journalistik som ändamålsstyrd. Det finns inga 
objektiva eller kollektiva värden som leder till annat än att kontrollera och 
manipulera individers moraliska förmåga. (2) För det andra är den mora-
liska journalisten inte en individ som domineras av regler och procedurer, 
utan någon som ger utrymme för de moraliska impulserna och kan förhålla 
sig till moralens ambivalens och oförutsebarhet. Hon låter yrkesrollen vara 
en del av hennes personlighet, men låter inte rollen ta över hennes person-
liga ansvar och autonomi. (3) För det tredje är den moraliska journalisten 
en person som på ett existentiellt plan utsätter sig själv för det främmande. 
Hon låter mötet med den Andra ske på dennas villkor, inte genom att ge 
upp sin autonomi, men genom att utsätta sig för möjligheten att förändras. 
Den moraliska journalisten är för den Andra. 

På ett professionellt och organisatoriskt plan riktar sig kritiken mot den 
ändamålsstyrning som genomsyrar journalistiken, såsom att den syftar till 
att granska, informera, underhålla eller göra nytta som några av reportrarna 
angav som ett ändamål. Den inriktningen hos journalistiken skapar homo-
                             
566 Tranströmer; ”Öppna och slutna rum”, Klanger och spår, ur Dikter. Från ”17 Dikter” till 
”För levande och döda”, Albert Bonniers förlag, Stockholm (1966) 1990, s 86 
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genitet och kontrollmekanismer där individerna riskerar att förlora sitt  
ansvar – och därmed sin moraliska förmåga. Journalistiken är hierarkiskt 
uppbyggd för att effektivt kunna serva medborgare med nyheter och verk-
lighetstolkningar och behöver instruktioner för verksamheten och lydiga 
medarbetare som anpassar sig till dess procedurer och regler. Bauman  
kallar media för en postmodern neostam och menar att journalistiken har en 
starkt kollektiv identitet som består i dess ständiga upprepningar och imita-
tioner av händelser i själva kommunikationen. Journalistik är en byråkratisk 
och professionell rollstruktur, att likna vid en fabrik som effektivt produ-
cerar verklighetstolkningar som bygger på imitation och upprepning. Det 
kan också illustreras av att igenkännandet beskrivs som ett ideal att sträva 
efter i mina intervjuer. 

Ansvarsmoralens bidrag till yrkesetiken handlar dels om att upplösa tron 
på att det finns en homogen och eftersträvansvärd etik, dels om att åter-
erövra moralen och det personliga ansvaret. Som modell bidrar den främst 
till att kritisera kontrollmekanismer, handlingsregler och ändamålsstyrning, 
samt till att fenomenologiskt beskriva människans moraliska villkor. Enligt 
ansvarsmoralen är kulturer, samhällen och moral pluralistiska. Det är inte 
ett normativ antagande utan ett deskriptivt. Att moralen är pluralistisk är en 
beskrivning av hur den faktiskt fungerar. I det moderna samhället används 
maktmedel och strukturella styrinstrument för att homogenisera världen av 
tvång. Om konsensus präglar modernismen så är pluralismen utmärkande 
för postmoderniteten. Enligt Baumans bedömning är journalistik modern i 
den meningen att den är homogen och utgör en av de socialisations-
processer som manipulerar den moraliska förmågan. 

Men frågan är om det enligt ansvarsmoralen finns utrymme för en jour-
nalist att ta personligt ansvar och vad det i så fall innebär. Både Bauman 
och Levinas tycks mena att moralen är möjlig att förverkliga oavsett i vilka 
samhällen eller strukturer vi ingår. Det handlar om oss själva i relation till 
omgivningen. I intervjuerna framkom att journalisterna i grunden upplever 
sig som ansvarstagande, men att det finns enskilda situationer som de  
ångrar. Att någon ångrar sig behöver dock inte innebära att personen inte 
tar ansvar. Ibland tar vi ansvar även för sådant som vi tycker är fel. Men 
denna sorts ansvartänkande kan vara problematiskt enligt ansvarsmoralen. 
Det kan avslöja att individen relaterar sin moral till rollen och de proce-
durer och regler som förväntas av henne från den professionella rollstruk-
turen. Hon ställer sig själv och sitt moraliska ansvar i byråkratins tjänst och 
upplever därmed ansvaret som en konsekvens av journalistikens ideal och 
värderingar. 

All moral börjar och slutar med individen och i mötet med den andra. 
Genom att inträda i en roll riskerar vi att undertrycka den moraliska impul-
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sen som föregår alla värderingar i ett möte. Det tydligaste exemplet på  
yrkesrollens dominans är när journalisterna ska granska en makthavare eller 
när de har fått korn på en förstklassig nyhet. Då agerar de utan moralisk 
reflektion och tar på sig yrkesrollen som ett försvar för sina handlingar. 
Makthavare ska man inte tycka synd om. Makthavare får tåla hårda tag. 
Makthavare ska ställa upp när journalister ringer. Enligt den professionella 
rollstrukturen är jakten och granskningen sådant de förväntas göra. De är 
utbildade för det och framgångsrika avslöjanden hyllas både socialt och 
karriärsmässigt. Efteråt kan reportrarna konstatera att de i och för sig kan 
njuta av hetsen och drivkraften, men att deras personliga moral är mer till-
låtande än den professionella. Det är liknande mekanismer som dem Han-
nah Arendt identifierar i rättegången mot Eichmann och som Bauman  
beskriver i analysen av Stanley Milgrams försök. De gjorde bara det som 
förväntades av dem. Eichmann lydde order och ville vara framgångsrik och 
noggrann med transporterna till dödslägren. Försökspersonerna i Milgrams 
studie om elektriska stötar drog i spaken för att de blev tillsagda att göra 
det. Slutsatsen tycks vara att det moraliska ansvaret minskar med avståndet. 
Journalister verkar ha en fallenhet för att reducera människan bakom  
makten och öka avståndet mellan henne och sin egen moraliska impuls.567 

Levinas beskriver det moraliska mötet som att avsätta sin egen överhög-
het, det vill säga att göra sig själv öppen och utsatt i mötet med den andra. 
Den andra är annorlunda än jag och hennes makt i främlingskapet är att hon 
får inflytande över mig. Vi kan inte mötas om rollen får dominera eftersom 
de unika varelser vi är då trängs undan. Häri består det som Sundström 
kallar människovärdets princip. Journalistikens förutsättningar för ett möte 
i en intervju eller ett akut framkallat sammanhang, såsom en olycka, är 
dock inte strukturellt naket. Mötet äger rum på grund av ändamålet att  
beskriva en person som ett olycksoffer, som expert på islam, som vd för ett 
företag eller som småbarnsförälder. Men liksom då läkaren möter patienten 
i ett strukturellt format möte, så bör inte mötet präglas av fastlåsta roller 
som styrs av kontroll och makt hos reportern och osäkerhet och underläge 
hos den intervjuade.568 Ett moraliskt och utlämnande möte kan drabba  

                             
567 I en diskussion om samvetets och överjagets problem framför Ludvig Igra en synpunkt 
som belyser även detta resonemang: ”Det finns ingen möjlighet att förutsäga vem som kom-
mer att bevara sin medmänsklighet, och vem som kommer att ge efter för yttre såväl som 
inre krafter som proklamerar en ’ny’ moral. När man väl givit efter och underordnat sig en 
av samhället sanktionerad omoral tvingas man också, för sin sinnesfrids skull, att driva sitt 
samvete och sina ideal baklänges in i ett rättfärdigande av grymhet mot medmänniskan.” 
Igra, Ludvig; aa, s 158 
568 Avståndstagandet gentemot makthavare och kategoriserandet av människor i allmänhet 
såsom att vissa utnämns som svaga kan ha ett idealistiskt motiv, men lika väl användas som 
ett skydd för att ”slippa besvärande frågor om den egna maktutövningen och dess konse-
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reportern och förändra henne eftersom hon låter sig utsättas för den andras 
makt. Det kan innebära att journalistiken inte blir imitation och upprepning 
utan unik för det specifika tillfället. 

Reportrarna kan känna sig underordnade en förutfattad och dominant 
struktur vilket ger dem en känsla av maktlöshet. Prioriteringar av nyheter, 
arbetsplatsens hierarki och avstånd mellan reporterns egna angelägna frågor 
och redaktionens bedömning av vad som är viktigt, skapar hos några en 
upplevelse av att yrkesrollen blir objektifierad. Reportrarna upplever att de 
förlorar känslan av autonomi och eget ansvar. Deras erfarenhet av yrkes-
strukturer och hierarkier illustrerar det som Bauman menar med ett frag-
mentiserat förhållningssätt till moralen. I vissa situationer kan reportrarna 
uppleva sig som maktlösa, medan de i andra kan känna en så stark tilltro till 
och lydnad mot rollens auktoritet att de utför handlingar som de egentligen 
anser är moraliskt oförsvarliga. Det är en socialisationsprocess med vissa 
regler och procedurer som de bör anpassa sig till för att utöva yrket. Den 
moraliska förmågan manipuleras för att den enskilda individen ska kunna 
tjäna nyhetsmaskineriet – reproduktionen av verklighetsbilden – så frik-
tionsfritt som möjligt. Reportrarna talar om känslan av maktlöshet, om de 
egna idealen som får ge vika för yrkesgruppens, redaktionens eller allmän-
hetens intressen och om hierarkier där det egna inflytandet inskränker sig 
till en liten sfär. Redaktionernas arbete och uppbyggnad utgörs av det som 
Bauman kallar den byråkratiska hierarkin. En god reporter i den byråkra-
tiska hierarkins tjänst inriktar sig på att utföra arbetet på ett regelrätt sätt, 
även om uppgiftens ändamål inte stämmer med den enskilda reporterns 
moral.569 

I den praktiska yrkesverksamheten arbetar journalister med olika utma-
ningar och situationer varje dag. Verkligheten rymmer en oförutsebarhet 
som journalisten förhåller sig till. För att kunna förmedla vad som händer 
sägs hon behöva organisera sin verklighetsbild i kategorier. Här placeras 
människor in som illustrationer till det som ska tolkas i händelserna. Det 
går att göra många olika slags kategoriseringar. En kan vara att indela  
nyhetsjournalistiken i rapport och information, kris och katastrof, analys 
och granskning. Vilken slags journalistik det handlar om påverkar repor-
terns professionella beteende. Den informerande journalistiken kan till 

                                                                                                                           
kvenser. Inte behöver man ligga sömnlös och grunna över vad man kan ha åsamkat andra 
om det har skett i de svagas tjänst. Det finns nog ingen bättre huvudkudde än att tro sig tjäna 
de svaga och kanske rentav identifiera sig med dem.” Glans, Kay; ”Medieborgaren har ett 
ansvar”, Indien kastar loss – Press under press, Axess, Stockholm 2004, s 244 
569 Bauman har en ambivalent inställningar till medierna. Å ena sidan talar han om medier-
nas möjlighet att befria människor genom dess globala perspektiv och möjlighet att nå ut 
över jorden. Å andra sidan är denna möjlighet också en belastning. Bauman, Zygmunt; aa 
1996, s 178 
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exempel handla om trafikproblem eller bygg- och rivningsprojekt. Repor-
tern ringer till exempel polisen och läser inkommande diarieförd post till 
myndigheter och kommun, för att se om det finns något att informera om. 
Dessa kontakter bygger på formella relationer med tjänstemän, relationer 
som kan vara förtroendefulla eller svårhanterliga. Kris- och katastrofjour-
nalistiken går inte att förutse. Reportern kastas snabbt in i händelser, ofta 
tragiska och existentiellt svårhanterliga. Branden på Hisingen i Göteborg, 
förlisningen av Estonia och morden på Olof Palme och Anna Lindh är någ-
ra exempel. Ofta är reportern i sådana situationer utlämnad till spontana 
kontakter med personer på plats, vilka ofta är medieovana. Sjukhus, polis 
och kommun kanske inte vet mer än reportern själv om händelsen. I den 
analytiska och granskande journalistiken är reportern själv ofta ett närva-
rande subjekt i texten. Artiklarna är ofta vinklade och ideologiskt präglade. 
En politiker, vd inom näringslivet eller chef inom socialförvaltningen ska 
granskas på grund av en frågeställning som behöver analyseras. En myn-
dighet kan ha handlat fel och egenmäktigt. En politiker kan ha fifflat med 
representationskontot. En vd kan ha sagt upp en person i strid med arbets-
rättslig lagstiftning. Ofta är det någon som ska ”ställas till svars”.  

Dessa exempel visar att journalistikens praktik och struktur är fragmen-
tiserad. Om journalisten identifierar sig med yrkesrollen kommer även hen-
nes moral att bli fragmentiserad och anpassad efter situationens ändamål. 
Att vara moralisk är enligt ansvarsmoralen att vara en hel människa oavsett 
om tillvaron upplevs eller beskrivs som fragmentiserad. Den ansvarsmora-
liska positionen utmanar varje enskild person att sträva efter att nå den 
moraliska ursituationen. Den uppkommer inte genom att man frånkänner 
sig yrkesrollen eller några andra roller utan genom det sätt på vilket vi mö-
ter varandra. Ansvarsmoralens kritik mot den kodifierade yrkesetiken är att 
den tar det moraliska initiativet från den enskilde. Ansvaret och den mora-
liska impulsen är något vi alla besitter, men som inte alla använder och 
utvecklar. 

Det moraliska mötet kan beskrivas som att människan i reportern blir 
moraliskt autonom genom att vara för den Andra. Det innebär att hon ser 
den andra enligt hennes förutsättningar, hennes alteritet, och att hon tar 
ansvar för mötet redan innan det äger rum. Ansvarstagandet är inte en fråga 
om handlingars konsekvenser utan om individens identitet som moralisk 
människa. Att ta ansvar innebär att bejaka livet som ett existentiellt grund-
tillstånd – som inte bör förväxlas med en tro om befrielse från smärta eller 
skada. Att bejaka livet som journalist är att använda sin yrkesroll på ett sätt 
som fördjupar det moraliska ansvaret utan att förneka sin egen professio-
nella kompetens. Läkaren i Sundströms exempel låter sin kunskap och  
empati prägla det äkta mötet utan att de blir dominerande uttryck för en 



 256 

känsloimperialism. Likaså är journalistens utgångspunkt alltid en impulsiv 
och icke-rationell känsla för ett bejakande av människovärdet. Antingen 
kan hon då låta den moraliska impulsen få spelrum på bekostnad av det 
förutsebara och homogena, eller kan hon undertrycka den moraliska impul-
sen och låta yrkesrollen och värderande generaliseringar prägla ett möte 
som blir till en upprepning av en ständigt pågående imitation. 

Moralen är tvärtemot det som den professionella och organisatoriska 
journaliststrukturen handlar om. Moralen är icke-rationell, det vill säga att 
den inte följer några grundläggande moralprinciper utan är både impulsiv 
och ambivalent. Den moraliska pluralismen är oändlig eftersom inget möte 
går att förutse. Den människa som reportern möter i sin yrkesroll är en 
medmänniska. Reportern ska inte identifiera sig med henne utan istället låta 
henne vara unik i det specifika mötet. Den andra öppnar reportern och  
utsätter henne för sitt inflytande. Reportern förlorar inte sin egen vilja eller 
sitt ansvar i mötet, men hon ser den andra som individ. Det är inför den 
andra reportern är ansvarig, inte i relation till samhällsgrupper eller till en 
yrkesgrupp. 

Ansiktet har en särskild betydelse i ansvarsmoralen och har även en 
framträdande roll i journalistiken. Dels är enligt Levinas ansiktet det vi 
fysiskt kan se och ta på: ögon, näsa, mun och hud, dels är Ansiktet det helt 
främmande, alteriteten som påminner mig om tre existentiella villkor: den 
Andra, tiden och döden. Genom journalistikens ögon ser vi ofta ansikten 
som förställning. De finns i bilden som illustrationer av kategorier, såsom 
mördare, politiker eller åsiktsrepresentanter. Individers ansikten får fram-
träda i den fysiska meningen, alltså porträttlikt, men ändamålet med att visa 
det kan beröva ansiktet dess existentiella betydelse. Orsaken till en publice-
ring, såsom ett mord, kan skymma sikten. Vi ser en mördare – utan Ansik-
te. Att granska makten kan innebära att använda yrkesrollen som en driv-
kraft eller som ett försvar inför den människa som definierats i kategorin 
makthavare. Att makthavare bör tåla att bli ifrågasatta är ett synsätt som de 
flesta reportrar delar. Makthavaren berövas sitt Ansikte och behöver därför 
inte visas hänsyn. Hon företräder strukturen – och den är Ansiktslös. 

Om reportern låter ansiktet stanna vid att vara en kategori så gör hon det 
till ett instrument i den journalistiska strukturen och reducerar Ansiktets 
makt att utsätta reportern för förändring. Det blir då ett blint möte där  
reportern endast ser sig själv och sitt ändamål. Men om reportern avsätter 
sitt suveräna jag, som Levinas säger, så låter hon Ansiktet utsätta henne för 
det främmande. Det gör journalisten oförutsägbar och autonom. Det finns i 
ett ansvarsmoraliskt perspektiv inga givna moraliska riktlinjer för hur en 
person ska bemötas. Det moraliska anspråket formuleras i varje unikt möte. 
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En ansvarig moralisk hållning är att i varje situation fråga efter den rätta 
handlingen, det vill säga den som bejakar den andra och även mig själv. 

Diskussionen om en ansvarsmoralisk modell för journalister har visat att 
moral alltid utgår från den individuella reportern i relation till dem hon 
möter. Det finns hierarkier, ändamål och strukturer som försvårar möjlig-
heten att vara autonom och att ta personligt ansvar, men inför den andra har 
reportern friheten att alltid välja mellan att möta henne ansikte mot ansikte 
eller genom en roll som får dominera mötet. Det förra kan beskrivas som 
ett möte med en människovärdesprincip. En reporter kan integrera sin  
yrkesroll med hela sig själv eller kan hon hålla isär sitt personliga liv och 
yrkeslivet. Risken med det senare är att hon ställer sig i byråkratins tjänst 
och förlorar både sin autonomi och det genuina mötet med den andra. Det 
finns inga riktlinjer för goda och rätta handlingar, utan moralen uppstår i 
det unika mötet. Därför är moralen ambivalent. En yrkesetik för journalister 
enligt en ansvarsmoralisk modell handlar om hur vi bör vara – inte om vad 
vi bör göra. 

Kritik av ansvarsmoralens modell 
I inledningen till kapitlet påstod jag att ansvarsmoralen inte självklart kan 
utformas till en yrkesetisk modell för journalister. Hos Sundström får  
ansvarsmoralen bli en position som han kombinerar framför allt med en 
deontologiskt präglad etik. I min egen modell för journalister har jag  
utformat en modell som förhåller sig till ansvarsmoralen enligt Bauman och 
Levinas med inslag av Sundströms människovärdesprincip. Det är en mo-
dell som tar avstånd från etisk teori och etisk rationalitet. Den innehåller 
inga moralprinciper och rekommenderar inga karaktärsegenskaper som 
utmärkande för en god människa. Istället handlar den om moral som ett 
existentiellt villkor. 

Det första kriteriet på en godtagbar yrkesetik är att den ska vara univer-
saliserbar. Utgångspunkten är att ansvarsmoralen är universaliserbar som 
existentiellt villkor. Den utgår från att moralen uppstår i mötet med den 
andra och att den förutsättningen är lika för alla. Däremot kan ansvars-
moralen inte tillämpas för att göra vissa moraliska principer mer berättiga-
de än andra, eftersom moral och etik inte är rationaliserbara. Vi vet alltså 
inte vad som är en rätt och god handling, utan värderingar av handlingar är 
relativistiska. Bauman och Levinas skiljer mellan vad som är en moralisk 
handling och vad som inte är det, men ansvarsmoralen bedömer varken 
handlingar i relation till deras konsekvenser eller till deras uppsåt. Genom 
att förneka både konsekvenser och handlingsprinciper ger den ingen väg-
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ledning i den konkreta handlingssituationen. Ansvarsmoralen är därför svår 
att förena med ett kriterium på en godtagbar yrkesetik som handlar om 
kravet på universaliserbarhet. 

Det andra av kriterierna är mångfald, vilket innebär att tolkningar av 
värderingar är beroende av sitt sammanhang. På ett existentiellt plan är 
troligen ansvarsmoralen den mest mångfaldiga hållningen av alla de under-
sökta modellerna, eftersom moral villkoras av det unika mötet. Den enda 
kontext som är moraliskt hållbar tycks vara den moraliska ursituationen. 
Moral kan därför få oändligt många uttryck. Moral förstås av Levinas som 
det som uppstår i ett möte där skillnaden framträder och ansvaret är att se 
den andra som olik mig själv. Ansvarsmoral är på ett normativt plan värde-
relativistisk, det vill säga att olika personer kan värna sinsemellan ofören-
liga värdeomdömen. Trots det så finns det hos Bauman en gräns för hur 
långt relativismen kan försvaras. Den går där individen förlorar sin mora-
liska impuls och sitt personliga ansvar. Mångfald är enligt ansvarsmoralen 
inte ett ändamål utan en beskrivning av moralens egenskaper som ambiva-
lenta och impulsiva. Det är möjligt att ansvarsmoralen leder till mångfald, 
men eftersom den inte kan prövas rationellt utifrån vad som utmärker en 
rätt eller fel handling eller hur oenighet om moraliska frågor ska avgöras, så 
är den inte normativt mångfaldig. Ansvarsmoralen uppfyller kriteriet mång-
fald som en existentiell beskrivning av moralens villkor och i den tilläm-
pade etiken är ansvarsmoralen mångfaldig genom sin relativism. Detta 
kriterium uppfylls alltså av ansvarsmoralen. 

Erfarenhet är det tredje kriteriet, vilket innebär både praktiska och exis-
tentiella kunskaper om en verksamhet eller om tillvaron. Det som gör erfa-
renheten värdefull för våra moraliska omdömen är dels att den är förankrad 
i praktisk klokhet, dels att den är reflekterande i förhållande till verksam-
heten. I fråga om den praktiska klokheten tycks erfarenhet inte vara rele-
vant för ansvarsmoralen. Tvärtom är varje situation unik och bör bedömas 
utifrån sina förutsättningar. De erfarenheter som ett yrke kan ge, medför en 
risk för att individen byter sin autonomi mot en plats i organisationens och 
pliktens tjänst. Erfarenhet som vana kan upplevas som ett igenkännande, 
det Bauman kallar för imitation och upprepning. Sådana vanor är inte  
försvarbara enligt ansvarsmoralen eftersom de är ändamålsstyrda och  
oreflekterade. Den som däremot gör yrkesrollen till en del av sig själv, hon 
har möjlighet att ta personligt ansvar och handla utifrån den moraliska  
impulsen. Erfarenhet kan med ansvarsmoralen beskrivas som en existentiell 
tillhörighet som moralisk varelse. I intervjuerna framkommer det dock att 
erfarenhet är en väsentlig del i journalisternas yrkesutövning. Utifrån  
personliga och kollektiva erfarenheter utvecklar de en känsla för vad som är 
moraliskt rätt. Enskilda händelser kan bidra till erfarenheter som påverkar 



 259 

handlingar i liknande situationer. Det journalisterna menar med ansvar är i 
hög grad relaterat till professionella erfarenheter och därför tycks det inte 
som om ansvarsmoralens förståelse av begreppet harmonierar med det som 
journalisterna menar med ansvar. Enligt min definition av erfarenhets-
kriteriet bör den relateras till verksamheten och det tycks vara svårt utifrån 
den normativa relativism som finns i ansvarsmoralen. Därför uppfyller 
ansvarsmoralen inte erfarenhetskriteriet. 

Det fjärde kriteriet är människosyn, vilket innebär såväl en vedertagen 
kunskap om människan som ideologier eller värderingar om henne. Hela 
den ansvarsmoraliska positionen är en filosofi om människans ontologiska 
och moraliska förutsättningar. Levinas utvecklar en människosyn som 
Bauman använder sociologiskt och Sundström använder som en människo-
värdesprincip inom den tillämpade etiken. Detta tycks vara ansvars-
moralens viktigaste bidrag till en yrkesetik för journalister. Det är en  
filosofi om människan som utvecklar argument för hur vi bör uppfatta oss 
själva och varandra utifrån existentiella villkor. Dessa finner jag godtagbara 
och realistiska. Genom sin radikala människovärdesprincip provocerar 
ansvarsmoralen alla befintliga ordningar och ställer individerna och mötet i 
centrum. Det är ett anspråk som är berättigat i ett yrke så präglat av möten 
som journalistik. Enligt min definition av människosyn så uppfyller  
ansvarsmoralen detta kriterium. 

Frågan är slutligen om denna modell infriar det femte kriteriet om kohe-
rens, det vill säga är en modell som motiveras dels utifrån att de inbördes 
argumenten är fria från självmotsägelse, dels utifrån någon form av bero-
ende såsom moraliska erfarenheter och känslor som är personligt rela-
terade. Ett problem med detta kriterium är att rationellt pröva en modell 
som utmärks av att ta avstånd från etisk rationalitet. Ansvarsmoralen är 
dock en filosofi med anspråk på att beskriva de ontologiska och moraliska 
villkoren – och de är inte etiskt rationaliserbara. I min prövning av  
ansvarsmoralen har jag bejakat mångfalden och människosynen som god-
tagbar. Däremot är ansvarsmoralen inte universaliserbar eller erfarenhets-
relaterad. Därför infriar ansvarsmoralen inte kriteriet om koherens. 

Konklusion 
I det här kapitlet har jag utformat en ansvarsmoralisk modell som kan fun-
gera som ett alternativ till en reglerad yrkesetisk modell. Den utmärks av att 
den tar avstånd från etiska teorier och universella värden. Istället är den ett 
försvar för en relativistisk uppfattning om värden, vilket betyder att värden 
inte bedöms som rätta eller goda utan är beroende av sin kontext. Varken 
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Bauman eller Levinas anser att moraliska principer är etiskt rationaliser-
bara, utan menar att moral uppstår i det konkreta mötet med den andra. 

Baumans ansvarsmoral är en sociologisk och filosofisk tolkning av  
moral på samhällsnivå och på individnivå. Framför allt är Baumans argu-
ment en uppgörelse med modernismen till förmån för ett befriande av män-
niskans moraliska ansvar och ett bejakande av moralen som ambivalent. I 
min analys av Bauman undersöker jag (1) för det första hans tolkningar av 
hur socialisationsprocesser manipulerar den moraliska förmågan och (2) för 
det andra vad Bauman menar med rollstrukturer. Bauman betraktar sociali-
sationsprocesser med modernistiska förtecken som en strävan efter att uni-
versalisera, kontrollera och homogenisera samhället. Modernismen har 
utvecklat ett ändamålstänkande som dels har lett till en fragmentisering av 
moralen, dels till att individerna har fråntagits sitt moraliska ansvar. Bau-
man anser att journalistik är en modernistisk företeelse, framför allt genom 
dess ständiga upprepningar, den kollektiva identiteten och imitationen som 
utmärker verklighetstolkningarna. 

När Bauman talar om rollstrukturer är det både en beskrivning av den 
icke ansvarstagande rollen, ett agenttillstånd, och av den roll som gör indi-
viden till en unik varelse. I agenttillståndet låter personen rollen dominera 
sig själv och mötet med den andra. Hon är lojal mot rollens regler och pro-
cedurer och väljer att avstå det personliga ansvaret genom att hänvisa till 
yttre strukturer eller till ansvaret på en högre hierarkisk nivå. Hon ställer sig 
i organisationens tjänst och reducerar dem som verksamheten vänder sig 
mot. Den ansvarstagande rollen är när personen identifierar sig med ett 
personligt ansvar och med autonomi i handlingssituationen. Hon bejakar att 
moralen är impulsiv och ambivalent. I den konstruktiva rollen kan personen 
vara för den andra, det vill säga vara öppen i mötet på den andras villkor 
utan att ge upp sin egen autonomi. 

Levinas filosofi är en existentialistisk tolkning av människans och mora-
lens villkor. De tankegångar som har varit aktuella i relation till en yrkes-
etisk diskussion grundar sig (1) på vad Levinas menar med moral och (2) 
vad som händer i mötet med den andra. Etiken är den första filosofin, säger 
Levinas, vilket betyder att etiken uppstår innan vi har hunnit skapa oss någ-
ra värderingar. Moral är alltså konstituerande för människan. Denna  
utgångspunkt leder till att Levinas förkastar alla generaliseringar om moral. 
Han förnekar att vi kan universalisera eller rationalisera moralen eftersom 
den uppstår i den unika situationen. Som moraliska varelser är ansvaret en 
del av vår identitet. Det är ett ansvar för den andra. I mötet utsätter vi oss 
för den andras främlingskap, hennes alteritet, och makt. Den totala alterite-
ten är den Andra, tiden och döden. Det är tillvarons villkor vilka vi inte kan 
dominera men som gör oss till unika moraliska varelser. 
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När Sundström använder Levinas för att utveckla en teori om vårdetik så 
är begreppet den Andra grundläggande. Han föreslår en vårdetisk modell 
utifrån en människovärdesprincip som tolkas med inspiration från Levinas, 
det vill säga en människovärdesprincip som är omotiverad och fristående 
från alla värderingar. Människovärdesprincipen kan uttryckas exempelvis 
genom det akuta ingripandets dygd eller genom empati för den andra. 
Sundström föreslår en vårdetik som är deontologiskt präglad men som om-
fattar både universella plikter, karaktärsegenskaper och sedvänjor. I det 
konkreta mötet har individerna möjlighet att skapa ett symmetriskt möte, 
som är ömsesidigt och jämställt, eller ett asymmetriskt möte som utmärks 
av kontroll och auktoritet. 

Min egen ansvarsmoraliska modell består av tre frågeställningar. (1) För 
det första utvecklar jag en kritik av journalistiken som ändamålsstyrd.  
Hierarkier och organisationer inom journalistiken är ett modernistiskt  
instrument för att kontrollera journalisternas beteende och manipulera deras 
moraliska förmåga. (2) För det andra ger jag argument för den moraliska 
journalisten som drivs av moraliska impulser istället för procedurer och 
regler. Det visar sig genom det sätt på vilket hon använder yrkesrollen, om 
den används som ett skydd mot personligt ansvar eller om reportern inte-
grerar rollen med sig själv. När reportern använder rollen i ett agenttillstånd 
reducerar hon också dem som verksamheten vänder sig mot. Reduktionen 
av den andra är exempelvis att kategorisera henne som människa. (3) För 
det tredje beskriver jag vad ett möte innebär där reportern är för den andra. 
Journalisten har då integrerat rollen med sig själv och hon är en personligt 
ansvarstagande individ. Det innebär att mötet med den andra är öppet.  
Reportern generaliserar inte utan ser den andra som unik och oersättlig. Ett 
sådant möte präglas av en människovärdesprincip. En journalistik som 
utgår från det unika undviker att bli upprepande, imiterande och ett instru-
ment för kontroll och manipulation. Genom att reportern utsätter sig själv 
för den andras makt och öppnar sig för det existentiella främlingskapet, 
alteriteten, så erövrar hon sin autonomi och sitt personliga ansvar. 

När jag prövar den ansvarsmoraliska modellen i relation till mina egna 
kriterier visar det sig att modellen har både styrkor och svagheter.  
Ansvarsmoralen har godtagbara argument för mångfald och framför allt för 
människosyn. Det senare är ansvarsmoralens viktigaste bidrag till en yrkes-
etisk modell. Däremot är ansvarsmoralens normativa relativism inte fören-
lig med kriterierna universaliserbarhet och erfarenhet. Därmed är modellen 
inte heller koherent. 
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8. Fri över allt och allas tjänare 

Den som inte är bunden vid någonting faller. Det är inte alltid ett dödsfall. 
Ibland räcker det med en hjärnskakning. Och en skadad självbild. Det är 
synd att det bara är lagsporter som har supporterklubbar.570 

Den tredje alternativa modellen till en reglerad yrkesetik som ska analyse-
ras är en kallelsemodell. En sådan kan tolkas på olika sätt beroende på  
vilken teologisk tradition och vilka teologer som man utgår ifrån. Analysen 
här utgår från protestantisk teologi, vilken har en syn på arbete som det kan 
vara konstruktivt att relatera till yrkesetiken. 

Den första uppgiften är att urskilja Martin Luthers uppfattningar om  
arbetet och kallelsen. Jag kommer att undersöka vad Luther menar med 
självförverkligande, att tjäna sin nästa, att lyda överheten och arbetet som 
en skapelseprocess. Denna teologi hade givetvis en alldeles särskild inne-
börd i sin egen tid, men frågan är om det finns argument hos Luther som 
kan överföras till vår samtida yrkesetik. 

Den andra uppgiften är att presentera två teologer som har applicerat 
kallelsen och arbetsetiken på vår tids yrkesverksamhet utifrån olika synsätt 
på etiken. Den första teologen är prästen och psykologen Ludvig Jönsson. 
Han utvecklade sina tankar om det goda arbetet i dialog med samhället och 
med Svenska kyrkan som sin egen arbetsplats. Jönsson grundar sin uppfatt-
ning på en allmänmänsklig etik som inte skiljer sig från sekulära tolkningar 
av etik. Den andra är den amerikanske professorn James M Childs, som 
utvecklar en teologi för arbetets mening i relation till den amerikanska  
affärsvärlden. Childs anser att det finns en särskild kristen etik som skiljer 
sig från den allmänmänskliga och tillför något utöver en sekulär etik. 

Den tredje uppgiften blir att föreslå en yrkesetisk kallelsemodell för 
journalister. Här kommer jag att utveckla innebörden av arbetets mening i 
relation till journalisternas specifika sammanhang. Det gör jag dels utifrån 
argument hos de tre teologerna, dels i anknytning till de erfarenheter som 
journalisterna berättar om i intervjuerna. 
                             
570 Lugn, Kristina; Hej då, ha det så bra!, Albert Bonniers förlag, Stockholm 2003, s 57 
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I den sista delen granskar jag om en kallelsemodell är hållbar utifrån 
mina fem kriterier på en godtagbar yrkesetik. Kapitlet avslutas med en kon-
klusion. 

Tron som livsmening 
Det är närmare 500 år sedan reformatorn Martin Luther spikade upp sina 
teser och utvecklade en teologi som skulle orsaka splittring med stora poli-
tiska konsekvenser inom den romersk katolska kyrkan. Den samtid som 
Luther verkade i var mycket olik vår egen. Hans ord riktades till ett stånds-
samhälle som var starkt hierarkiskt och förkapitalistiskt. Dessutom fanns 
det i Luthers samtid en gemensam övertygelse om Guds existens och makt, 
även om uttolkningen av teologin, då liksom nu, tog sig olika uttryck. I min 
redogörelse för Luthers kallelselära använder jag mig av hans skrifter Om 
en kristen människas frihet, Om goda gärningar, Stora katekesen och Stora 
Galaterbrevskommentaren. I dessa utvecklar han utgångspunkten för sin 
teologi, läran om rättfärdiggörelsen, det vill säga att det endast är genom 
tron på Kristus och inte genom goda handlingar som vi kan bli rättfärdiga 
inför Gud. 

Arbete har värderats på olika sätt genom historien. Under antiken betrak-
tades det världsliga och fysiska arbetet som en bestraffning eller en lägre 
form av sysselsättning. Därför var det fysiska arbetet hänvisat till slavarna 
och tankeverksamheten till härskarna.571 Den medeltida kristna kyrkan 
övertog i många stycken denna syn på det fysiska respektive det andliga 
eller intellektuella arbetet. Man tänkte sig att det fysiska arbetet var en kon-
sekvens av syndafallet. Därför var det genom religiösa och andliga övning-
ar som människan kunde befrias från syndastraffet.572 Denna syn på arbetet 
som uppdelat i fysiskt och intellektuellt vände sig Luther emot. Han om-
värderade arbetet genom att säga att det inte är genom ett specifikt religiöst 
liv eller särskilda religiösa handlingar vi ska leva efter Guds bud, utan i 
vanliga vardagliga sysslor i arbete och familj. Genom att leva i vår kallelse 
i den miljö där vi befinner oss tjänar vi Gud och människor. Arbetet var för 
Luther inte en bestraffning utan en möjlighet att delta i Guds skapelse-
process. Konsekvensen av det synsättet blev att kallelsen inte bara handlar 

                             
571 För en mer utförlig redogörelse av antikens ideal i relation till arbetet se Grenholm, Carl-
Henric; Arbetets mening. En analys av sex teorier om arbetets syfte och värde, Uppsala 
Studies in Social Ethics, Uppsala 1988, kap 2 
572 Undantag från denna syn finns till exempel hos benediktinerorden som under ledorden 
ora et labora, bön och arbete, integrerade det fysiska arbetet i klostret med det andliga livet. 
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om enstaka handlingar utan om hela livet och vår roll i evigheten och i 
tiden. 

Denna omvärdering av arbetets mening som Luther, och andra samtida 
teologer såsom John Calvin, gjorde innebar en reformation inte enbart av 
det religiösa livet utan av hela samhällslivet. Det var en reformation som 
senare forskning har pekat ut som en av orsakerna till kapitalismens  
genombrott. Men arbetets mening och ändamål kunde uppfattas på olika 
sätt. Luther och Calvin, som är de två stora reformatorerna, har båda en 
positiv syn på arbetet som meningsskapande, men Luther har ett allmän-
mänskligt drag som Calvin tycks sakna. En av dem som har analyserat 
sambanden mellan protestantismens arbetsetik och den moderna kapitalis-
men är sociologen Max Weber, som huvudsakligen tolkade Calvin.573 We-
bers iakttagelse hos Calvin är bland annat att arbetet inte i första hand är till 
för att tjäna medmänniskan utan det relateras till Guds ära och till predesti-
nationsläran. Calvin menade att endast ett fåtal människor är kallade till 
evig salighet. Vilka det är kan vi inte med säkerhet veta och vi kan inte 
heller påverka Guds beslut. Men det hör till varje kristen människas över-
tygelse att utgå från att hon själv tillhör de utvalda. Ett sätt att uppvisa den 
övertygelsen är att arbeta flitigt och nå framgångar i yrkeslivet. Genom 
våra arbetsuppgifter tjänar vi vår medmänniska, vi gör nytta och är därmed 
Gud till ära. Predestinationen och etiken hör alltså enligt Calvin samman, 
vilket uttrycks genom en ”systematisk självkontroll” av goda handlingar. 
Enligt Weber kan vi inte hos Calvin dra slutsatsen att vi genom framgång 
och ett visst beteende kan inse vilka som tillhör de utvalda och vilka som 
inte gör det, men själva bör vi lita på att vi är bland de utvalda.574 I prakti-
ken utvecklades inom kalvinismen ett förakt för de missanpassade och fat-
tiga i samhället. Tankegången löd: lön efter insats. Eftersom det finns ett 
samband mellan fromhet och framgång, så finns det sannolikt ett samband 
mellan synd och motgång.575 

Kontrasten till Luthers värdering av arbetet är påtaglig. En av de stora 
skillnaderna mellan Luther och Calvin är att Calvin argumenterar regel-
                             
573 Webers tolkning av Calvin använder jag för att illustrera att även andra discipliner än 
teologiska har påvisat de protestantiska reformatorernas omvärdering av arbetet. Min avsikt 
är inte att fördjupa mig i Calvin utan att framställa en kontrast till Luthers arbetsetik. Eko-
nomen Peter Norberg har i en avhandling använt Webers tolkning av Calvin som ett kon-
struktivt instrument i sin analys av finansmarknadens moral och utgår i analysen från att 
Webers tes ”håller i stort sett”. Norberg, Peter; Finansmarknadens amoralitet och det kalvi-
nistiska kyrkorummet – en studie i ekonomisk mentalitet och etik, EFI, Ekonomiska forsk-
ningsinstitutet vid handelshögskolan, Stockholm 2001, s 164ff 
574 Weber, Max; Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Argos, Lund (1905) 
1978, s 46ff, 55, 57 
575 Aukrust, Tor; Mennesket i samfunnet. En sosialetikk, Bind 1, Land og Kirke, Oslo 1967, 
s 148 
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deontologiskt på så vis att människan alltid bör lyda Guds vilja såsom den 
uttrycks i dekalogen – oavsett om handlingarna i människors ögon resul-
terar i goda konsekvenser eller inte. Vad som är Guds vilja i ett helhets-
perspektiv tillhör Guds hemligheter. Vi arbetar och finns till enbart för att 
”efter bästa förmåga öka Guds ära i världen genom att fullgöra hans befall-
ningar”.576 För Luther däremot, är arbetets mening framför allt relaterat till 
att tjäna medmänniskan. Luthers argument är dygdetiska och teleologiska, 
vilket betyder att det viktiga är att utveckla sådana karaktärsegenskaper 
som vi behöver för att kunna leva enligt Guds vilja såsom den framställs 
bland annat i dekalogen.577 Vi bristfälliga människor har inte förmåga att 
fullfölja lagen, men genom intentionerna i budorden kan vi sträva efter 
goda handlingar som gagnar vår medmänniska. Att göra det goda är att 
handla genom tro. Det är dessutom ingen uppoffring att göra gott, utan vi 
gör det både frivilligt och med glädje.578 Det betyder inte att det är enkelt. 
Den vägen kan vara svår och orsaka lidande för oss själva. En orsak till det 
kan vara att de goda handlingarna inte alltid överensstämmer med dem vi i 
första hand låter oss imponeras av. Ett exempel är Luthers uttolkning av det 
femte budet, när han kommenterar svårigheten med att vara fridsam. Det 
innebär att sluta fred med sina fiender, att inte hämnas eller skada dem på 
något sätt, att inte ens tänka illa om dem.579 Hycklarna förstår inte en sådan 
etik eftersom de förväxlar handlingar med rättfärdighet.580 I världens ögon 
kanske människor förväntar sig att vi hämnas våra fiender, men den all-
mänmänskliga etiken och Guds vilja är att vi besvarar fiendskap med frid-
samhet, alltså att inte hämnas eller straffa. Vi är kallade att leva efter Guds 
vilja och därför bör vi följa den i frihet och med glädje.  

Begreppet vocatio, kallelse, använder Luther i tre olika betydelser. Det 
kan innebära dels att omvända sig till Gud, dels kallelsen till prästämbetet, 
                             
576 Weber, Max; aa, s 51 
577 I vilken grad Luther argumenterar dygdetiskt, teleologiskt, konsekvensetiskt eller plikt-
etiskt är en pågående diskussion. Grenholm menar att det hos Luther finns tendenser till 
skillnader i etiskt synsätt. I Stora katekesen argumenterar Luther för en teleologisk etik som 
utgår från vissa objektiva värden, medan Luther i Om goda gärningar resonerar dygdetiskt 
när han beskriver vilka karaktärsegenskaper som är goda. Men detta bör inte uppfattas som 
två skilda teoretiska positioner, enligt Grenholm, eftersom rangordningen av karaktärsegen-
skaperna i Om goda gärningar, motsvarar Stora katekesens rangordning av de objektiva 
värdena. Grenholm, Carl-Henric; aa 1988, s 156f 
578 Luther, Martin; Om en kristen människas frihet, Verbum, Stockholm (1520) 1994, s 37 
579 Luther, Martin; Om goda gärningar, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Stock-
holm (1520) 1942, s 127 
580”De [skrymtarna] stannar i ett fromhetens sken och når inte dess kraft. Under detta är de 
emellertid nöjda med sig själva i sina ansträngningar, ja, de vågar t o m döma alla andra som 
de inte ser glänsa med sådant prål av yttre gärningar.” Luther, Martin; aa 1994, s 47. Luther, 
Martin; Stora Galaterbrevskommentaren, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 
Stockholm (1535) 1939, s 4. Luther, Martin; aa 1942, s 77 
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dels att uppfylla en samhällsroll eller familjeroll.581 Övergripande kan kal-
lelsen beskrivas som att ha inneboende ändamål som vi kan tjäna och efter-
leva. Det betyder att varje individ har ett flertal kallelser med olika typer av 
uppgifter, av Beruf. Gentemot barn eller föräldrar har vi en viss kallelse och 
gentemot samhället en annan.582 Men Luther betraktar inte dessa tre bety-
delser som isolerade från varandra. Hur vi omsätter kallelsen i yrkeslivet är 
relaterat till vår omvändelse till Gud. Människans liv är fyllt av paradoxala 
kontraster mellan ideal och möjligheter. I boken En kristen människas  
frihet beskriver Luther det paradoxala: 

En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig. 
En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla  
underdånig.583 

Vi är en del av Guds helhet och därför fria, men vi är också en del av  
enskildheten vilken vi har att tjäna.584 Åtskillnaden mellan friheten och 
tjänandet är ett exempel på de paradoxala villkoren. Människan är fri att 
avgöra vilka handlingar som är de bästa för medmänniskan och är därige-
nom ingen underdånig. Men hon är samtidigt bunden av just detta att tjäna 
sin nästa. I Luthers samtid var den dominerande uppfattningen att vi behö-
ver göra goda gärningar för att sona våra synder. På detta svarade Luther att 
inga handlingar finns som kan ge oss evig salighet.585 Det är inte för vår 
egen rättfärdighets skull eller för Guds skull som vi gör det goda. Genom 
tron, som vi får av nåd från Gud, inser vi att goda handlingar och arbete är 
till för att tjäna vår medmänniska. På så vis deltar vi i Guds fortgående 
skapelseprocess genom både stora och små handlingar.586  

I denna tro blir alla gärningar av lika värde, den ena är lika god som den 
andra; all skillnad mellan gärningarna bortfaller, de må vara stora eller små, 
korta, långa, många eller få.587 

                             
581 Grenholm, Carl-Henric; aa 1988, s 151. Wingren, Gustaf; Luthers lära om kallelsen, 
Artos, Lund (1943) 1993, s 15. Luther tolkar i detta sammanhang 1 Kor 7:20 ”Var och en 
skall förbli vad han var när han blev kallad”. I Stora Galaterbrevkommentaren utlägger 
Luther särskilt den rätta och felaktiga kallelsen till prästämbetet, Luther (1535) 1939, s 20ff 
582 Weber, Max; aa, s 37 
583 Luther. Martin; aa 1994, s 5 
584 Wingren kommenterar denna paradox med att Luther i sin kallelsetanke pendlar mellan 
fasthet och rörlighet samt frihet och tvång: ”just detta nästan lekfulla drag i Luthers etik 
ligger bakom hans tro på Gud som den ständigt nyskapande”. Wingren, Gustaf; aa, s 14 
585 Luther, Martin; aa 1942, s 30. Luther, Martin; aa 1939, s 39 
586 Luther, Martin; aa 1994, s 27f, 40. Luther, Martin; aa 1942, s 40, 42 
587 Aa, s 22. ”Här kan nu envar själv märka och förnimma, när han gör gott och icke gott: 
finner han sitt hjärta äga den tilliten, att gärningen behagar Gud, så är denna också god, även 
om den vore något så ringa som att lyfta ett halmstrå. Om tilliten icke finns eller om hans 
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Handlingar i tro är fria handlingar men präglas av de goda karaktärsegen-
skaper hos oss som gör dem möjliga. Att veta vad som är bäst för vår 
medmänniska är att leva i sin kallelse. 

När Luther talar om kallelse så värderar han inte några uppgifter högre 
än andra. Kallelsen genom arbetet är alla de uppgifter vi utför i egenskap av 
vilka vi är och de utmaningar vi står inför, såsom föräldrar, barn, domare 
eller skomakare. Däremot skiljer Luther mellan ämbete och person, det vill 
säga att de uppgifter vi har i samhället som domare eller läkare har vissa 
regler att följa och uppgifter att verkställa. I samhällets mening kan det 
därför vara befogat att exempelvis använda våld därför att det är förplikti-
gade att handla på ett sådant sätt att det resulterar i de bästa konsekvenserna 
för våra medmänniskor. Då kan det alltså vara befogat att använda våld för 
att minska lidandet för flertalet.588 Men som privatpersoner kan vi inte  
använda samma regler. I den privata sfären är det alltid fel att använda våld. 
Som enskild person är jag i mitt möte med andra personer skyldig att göra 
gott mot alla medmänniskor och att lida för den andres skull.589 Luther skil-
jer mellan etik som rör det privata och som kan kallas för individualetik och 
etik som rör det samhälleliga och som kan kallas för socialetik. Denna  
åtskillnad hos Luther har kritiserats för att dra en alltför skarp gräns mellan 
samhälle och privatpersoner, då detta kan leda till etisk dualism och konse-
kvenser i moraliskt hänseende som är oacceptabla.590 

Luther skiljer också mellan det andliga och det världsliga regementet. I 
det andliga regementet härskar Gud i människans hjärta. I denna mening är 
människan ingen underdånig, men eftersom hon är ofullkomlig och brister i 
både tro och kärlek så är tron hennes räddning. Luthers syn på rättfärdighet 
genom tro innebär att vi själva av egen kraft ingenting kan göra för att  
räddas från fördömelse. Gud upprättar människan genom nåd. 

Även om du själv var idel goda gärningar, från hjässan till fotabjället, så var 
du dock inte rättfärdig. Inte heller dyrkade du Gud eller uppfyllde första  
budet, eftersom man inte kan dyrka Gud utan att tillerkänna honom san-
ningens och all godhets härlighet, vilket man ju med rätt bör tillerkänna  

                                                                                                                           
tvivlar på Guds välbehag, är gärningen icke god, om den också uppväckte alla döda eller 
människan läte sin kropp brännas upp.” Aa, s 21 
588 Grenholm, Carl-Henric; aa 1988, s 163. Grenholm argumenterar för att Luther försvarar 
en så kallad dualistisk tes. Hos teologen Paul Althaus tolkas Luthers individualetik och 
socialetik som två uttryck för samma syn, vilken grundas i kärlekstanken och har sitt radi-
kala budskap i bergspredikan. ”Luther interprets the love commanded by Jesus – like the 
freedom from the world – as an attitude which can constantly be lived out while we are 
participating in the orders and institutions of this world.” Althaus, Paul; The Ethics of Mar-
tin Luther, Fortress Press, Philadelphia 1972, s 66 
589 Luther, Martin; aa 1942, s 87f. Luther, Martin; aa 1939, s 13 
590 Bexell, Göran och Grenholm, Carl-Henric; aa, s 224. 
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honom. Men inga gärningar kan göra detta utan endast hjärtats tro. Det är 
nämligen inte genom att göra något utan genom att tro, som vi ärar Gud och 
bekänner hans sannfärdighet. Därför är tron allena den kristna människans 
rättfärdighet och alla budords uppfyllelse.591 

I det andliga regementet dömer Gud människan på grund av hennes oför-
måga att leva efter Guds vilja, men Gud upprättar också människan som 
omvänder sig och i tro vill vinna frihet från lagens anklagelser. 

I det världsliga regementet uttrycker Gud sin vilja både genom moralis-
ka normer och genom de samhälleliga juridiska lagarna. Grunden till mora-
lisk kunskap har vi genom den naturliga lagen som är en allmänmänsklig 
etik. I Om goda gärningar och i Stora katekesen utlägger Luther sin syn på 
de karaktärsegenskaper som vi bör utveckla i relation till Gud och våra 
medmänniskor. Etiken formuleras tydligast i det dubbla kärleksbudet och i 
dekalogen, men går också att förstå enbart med vårt förnuft.592 Dekalogen är 
indelad i två tavlor. Den första är de tre bud som handlar om kärleken till 
Gud, vad det innebär att älska Gud över allting. Den andra tavlan rör kärle-
ken till våra medmänniskor, på vilket vis vi ska älska vår nästa som oss 
själva. Budens intention gentemot vår medmänniska är att vi inte ska  
orsaka våra medmänniskor lidande eller skada, men också i positiv mening 
att vi ska göra det som är gott för våra medmänniskor. De goda karaktärs-
egenskaper som Luther framhåller är tro, som hör till den första tavlan, och 
lydnad, som är den främsta av den andra tavlans dygder. Men till de vikti-
gare dygderna hör också renhet, givmildhet och ärlighet. Att budorden står i 
den ordning de gör är ingen slump. För Luther innebar ordningen i deka-
logen att tron är den grundläggande dygden. Om vi har tro på Gud och 
Guds ordning så blir allt vi gör gott och först då kan vi bli självförverk-
ligade, men eftersom vi brister i tro blir också våra handlingar brist-
fälliga.593 

Lydnad ger oss idag associationer till underdånighet och hierarki. Det 
innebar det också för Luther. Men anledningen till lydnaden var tron och 
kärleken. När Luther talar om lydnad så utgår han från Guds och män-
niskors kamp emot ondskans destruktiva krafter. Endast Gud vet vad som 
är gott och rätt och genom skapelsen har människan fått förnuft och för-
måga att genom tro och lydnad kämpa mot ondskan. Lydnaden är inte det-
samma som att blint lyda regler, utan att med fri vilja och i kärlek utföra de 
goda handlingar som Gud har uttryckt i det dubbla kärleksbudet och i  
dekalogen. Lydnaden är den främsta dygden både i det personliga livet, 

                             
591 Luther, Martin; aa 1994, s 17, även s 9, 12ff, 21. Luther, Martin; aa 1939, s 31 
592 Grenholm, Carl-Henric; aa 1988, s 157. Luther, Martin; aa 1942, s 17 
593 Grenholm, Carl-Henric; aa 1988, s 155f. Luther. Martin; aa 1942, s 18 
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gentemot våra föräldrar exempelvis, och i samhällslivet där de juridiska 
lagarna är uttryck för Guds världsliga regemente. På grund av att Gud  
utövar sin makt genom överheten i det privata och i samhället så förväntas 
vi upprätthålla den ordningen. Att bevara ordningen är också den mest  
kärleksfulla handlingen mot medmänniskan. För Luther finns det tre former 
av ordningar: borgerlig rättfärdighet som uttrycks i samhällets lagar, cere-
moniell rättfärdighet som finns inom kyrkans sfär och lagens rättfärdighet 
som vi finner i dekalogen.594 Men det finns undantag från lydnaden. När 
den missbrukas upphör den nämligen att gälla.595 Luther lämnar alltså  
utrymme för en relativism i tolkningen av ordning och lag. Med denna rela-
tivism är det möjligt att tolka Luther så att individens samvete och omsor-
gen om nästan i vissa situationer går före lydnaden av ordningen. Men det 
är svårt att veta var gränsen för denna civila olydnad går hos Luther. 

I Luthers kallelselära finns det grundläggande principer som har bety-
delse för hur moderna protestantiska kallelseläror har utformats i relation 
till arbetet. Dessa kommer jag att använda i en yrkesetisk diskussion. (1) 
För det första är det synen att kallelsen utgörs av omvändelse genom tro. I 
ett yrkesetiskt sammanhang är det relevant att fråga vad en sådan omvän-
delse innebär i vår tid och vad tron ska kännetecknas av. (2) För det andra 
är det Luthers positiva syn på arbetet som en del av en skapelseprocess. 
Genom arbetet tjänar vi våra medmänniskor, vilket innebär att vi ibland 
måste lida och uppoffra oss för våra medmänniskors skull. Den uppfatt-
ningen rymmer ett ändamålsperspektiv och en fråga om karaktärs-
egenskaper som det kan vara möjligt att relatera till en yrkesetisk diskus-
sion. (3) För det tredje är det principen att skilja mellan person och ämbete, 
alltså mellan vår privatperson och vår yrkesroll. I båda sfärerna är lydnaden 
en eftersträvansvärd egenskap för att ordningen ska upprätthållas, men 
sfärerna har olika slags regler som inte kan tillämpas utanför sin egen sfär. 

                             
594 Grenholm, Carl-Henric; aa 1988, s 159f 
595 ”Men om det skulle hända, såsom ofta sker, att världslig makt och överhet, vad den nu 
må heta, vill tvinga en undersåte till något emot Guds bud eller förhindra deras uppfyllande, 
då upphör lydnaden, och plikten att lyda upphäves.” Luther (1520) 1942, s 125. Lydnadens 
innebörd utvecklar Luther i Om goda gärningar, s 100-126. Där skriver Luther bland annat 
att olydnad är en ”större synd än mord, okyskhet, stöld, bedrägeri och allt, som innefattas i 
dessa synder”, s 100. Luther, Martin; aa 1939, s 9f 
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Självförverkligande genom arbete  
– en kallelsemodell 
När Luther utformade sin teologi skedde det i ett samhälle där Guds exi-
stens inte var ifrågasatt. Därför är det berättigat att fråga om kallelsen också 
kan tillämpas i sammanhang där gudstron inte är förutsatt. Frågan är om det 
finns en särskild kristen etik. Om svaret är ja så behöver kallelsen tolkas 
utifrån en kristen kontext. Om svaret är nej så kan kallelsen utformas i rela-
tion till en allmänmänsklig etik såsom den kan förstås i förbindelse med en 
kristen livsåskådning. Svaret åtskiljer nutida kristna etiker i två huvudfåror. 
Den ena innebär att etiken är allmänmänsklig och inte behöver någon sär-
skild lära för att uttolkas. Det finns en naturlig lag som utgör den gemen-
samma grunden för all etik vilket exempelvis betyder att vi föds med för-
mågan att skilja mellan gott och ont. En sådan position försvaras av bland 
andra Ludvig Jönsson, den svenske professorn Gustaf Wingren och den 
danske lutherske teologen och filosofen Knud E Løgstrup.596 De som där-
emot argumenterar för att det finns en särskild kristen etik menar att tron 
och teologin tillför etiken något utöver det allmänmänskliga. Det som bland 
annat skiljer en kristen etik från annan etik är att den utgår från Guds  
uppenbarelse så som den förmedlas i bibeln. De flesta lutherska etiker för-
svarar en position av detta slag men argumenten ser olika ut. James M 
Childs anser att den kristna etiken tillför vår pluralistiska och partikulära 
kultur något speciellt, men värjer sig mot en dualistisk uppfattning om den 
kristna etiken i motsats till den sekulära.597 Den amerikanske lutherske  
etikern David A Krueger tenderar att argumentera dualistiskt. Hans  
perspektiv är att som kristen översätta sina visioner i handling.598 Den  
norske professorn Tor Aukrust utvecklar en luthersk etisk modell för en 
kristen etik där han beskriver Guds vilja som både spontan och konstant. I 
                             
596 Løgstrup anser att det finns ett grundläggand etiskt krav i tillvaron som vi alla har en 
förmåga att förhålla oss till: ”Gud fordrer ikke andet end hvad han selv giver. Det er i Jesu 
forkyndelse grunden til, at fordringen ikke selv udkaster nogle grænser for sig selv. Hvert 
ord og hver gerning, der kan være det andet menneske til hjælp, er skænket den enkelte, 
fordi livet selv med dets muligheter for kommunikation i ord og gerninger er skænket.”, 
Løgstrup, K E; Den etiske fordring, Gyldendal, Köpenhamn 1957, s 126 
597 Childs förstår kallelsetanken i både ett individuellt och kollektivt samhällsperspektiv. 
Childs Jr, James M; Ethics in Business. Faith at Work, Fortress Press, Minneapolis 1995, s 
37ff 
598 En troende människa kan uppleva att hon finns i två världar med olika språk, ett teolo-
giskt och ett sekulärt. Sin kristna tro och sina värderingar måste hon dock översätta till 
samtidens sammanhang. Genom att handla och bete sig enligt kristna värderingar kan den 
troende påverka sin omgivning. Krueger, David; Keeping Faith at Work. The Christian in 
the Workplace, Abingdon Press, Nashville 1994, s 71ff. Den kallelse som enligt Krueger 
den troende har fått är att utöva kärlek, som osjälviska och självuppoffrande handlingar 
gentemot medmänniskan, och rättvisa, som jämlikhet och delaktighet. Aa, s 60ff 
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enskilda situationer sker en konfrontation mellan den tillfälliga händelsen 
och Guds förbehållslösa vilja. Aukrust hävdar att en etisk modell bör ta 
hänsyn till dessa aspekter.599 Professorn Carl-Henric Grenholm argumen-
terar för att luthersk etik grundas på den naturliga lagen men att den kristna 
etiken ”delvis går utöver den naturliga lagen”, särskilt Jesu ord i Bergs-
predikan där Jesus vädjar om att vi ska uppoffra vårt eget bästa för andras 
skull.600 En luthersk etik kan således innebära antingen ett försvar för att det 
finns en särskild kristen etik eller för att det inte gör det. Tre så olika teo-
loger som Løgstrup, Aukrust och Childs menar dock att det dubbla kärleks-
budet – du ska älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa så som dig själv – 
utgör den centrala förståelsen av all etik. Men då Løgstrup i relation till 
kärleksbudet talar om en allmänmänsklig spontan livsyttring och en etisk 
fordran som den moraliska instinkten, förstår Aukrust och Childs kärleks-
budet i relation till dekalogen.601 

Ludvig Jönssons frågeställningar relaterar sig till samhället under 1970-
talet men är ändå allmänna på så sätt att villkoren fortfarande är aktuella. 
Motivet för hans ställningstaganden var att han såg att arbetslivet tenderar 
att beröva människor deras värdighet, bland annat på grund av att det ofta 
saknas ett skapande moment. ”Ju mera maskinen blir den skapande och 
människans händer egentligen aldrig behöver röra vid produkten, desto 
mera kommer upplevelsen av skapande bort.”602 Han var kritisk till att  
enskilda uppgifter i arbetslivet segregerades från helhetsperspektiv och 
sammanhang. Jönsson ville utforma en etik för arbetslivet där arbets-
förhållanden överensstämmer med grundläggande mänskliga värden, det 
vill säga utifrån individens demokratiska rättigheter och utifrån det faktum 
att vi är skapade 603 Hans målsättning är inte att föra fram en särskild kristen 

                             
599 Aukrusts modell innebär för det första att vi måste känna kriterierna för Guds vilja, för 
det andra att vi måste göra en exakt analys av den situation som Guds vilja är riktad mot och 
för det tredje att vi konkret måste applicera kriterierna på den aktuella situationen. Det som 
skiljer kristen etik från annan etik är att den utgår från uppenbarelsen så som den förmedlas i 
Bibeln. Men Guds uppenbarelse kan ju vara svår att uttyda. Därför skiljer Aukrust mellan 
primära och sekundära kriterier för etiken. Kristi uppenbarelse och människovärdet utgör de 
primära kännetecknen, medan de tio budorden konkretiserar de sekundära riktlinjerna för 
våra handlingar som ett ”kompendium av Guds etiske fordring”. Aukrust, Tor; aa, s 122-133 
600 Grenholm, Carl-Henric; aa 1988, s 158 
601 Løgstrup, K E; aa, s 165f, Løgstrup anser att begreppet kärlek i relation till den etiska 
fordran borde bytas ut mot ansvar. Aukrust, Tor; aa, s 151f 
602 Jönsson, Ludvig; Människan, mödan och arbetsglädjen, Rabén & Sjögren, Stockholm 
1974, s 27 
603 Jönsson, Ludvig; aa 1974, s 30ff. Människovärdet erkänns enligt Jönsson genom att varje 
människa har rätt att vara subjekt i sin egen arbetssituation, att vi har tanke- och yttrandefri-
het, att varje människa duger något till, att individers förutsättningar och arbetets krav ska 
motsvara varandra, att varje människa har rätt att vara effektiv efter måttet av sina resurser, 
att vi har rätt till ett ansvars- och befogenhetsområde, att vi har skyldighet att respektera 
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etik på arbetsplatsen utan istället att förändra arbetslivet så att den mänsk-
liga värdigheten upprätthålls oavsett om människorna är troende eller inte. 
När Jönsson föreslår principer för en god arbetsetik relaterar han indivi-
dernas uppgifter och ansvar till helheten på arbetsplatsen. Han utgår från tre 
principer, nämligen att arbetsglädje är grunden för en god arbetsetik; ansvar 
och ömsesidighet samt att varje yrke har ett inneboende ändamål som ska 
eftersträvas. 

Kallelsetanken i arbetsetiken har i folklig mening uppfattats som lydnad, 
disciplin, plikt och nästintill en strafftjänstgöring. Det är i kontrast till en 
sådan uppfattning som Jönsson argumenterar för arbetsglädje som kärnan i 
en god arbetsetik. Glädje är, liksom det meningsfulla arbetet, något genuint 
mänskligt604 och har sex olika attribut: ursprunglighet som innebär att arbe-
tet är samstämmigt med mig själv; helhet vilket betyder att ett meningsfullt 
arbete relateras till hela människan; mål där vi kan se eller förstå resultatet 
av våra insatser; utveckling; motstånd då vi får utrymme för att misslyckas 
och slutligen fantasi som är genuint mänskligt.605 Dessa attribut illustrerar 
hur glädjen är ursprunglig, meningsskapande och relationsberoende.606 Men 
glädje ska inte entydigt tolkas som lättsamt och skojigt arbete. Motstånd 
och misslyckanden kan vara en del av glädjen – om utrymme och tillåtelse 
finns för att misslyckas ibland. 

Arbetsglädje är den ena sidan av en god arbetsetik. Den andra är ansvar 
och ömsesidighet, det vill säga relationerna till våra medmänniskor. Den 
halvan av det dubbla kärleksbudet glöms lätt bort anser Jönsson.607 Men 
ansvar är så viktigt att människans värdighet riskeras om hon antingen  
berövas det eller tilldelas ett ansvar som hon inte är förmögen att ta.608 På 
grund av sin ansvarstolkning var Jönsson kritisk till Luthers tanke om tjä-
nande och självuppoffring eftersom det medför risker för feltolkningar av 
arbetets mening. Bland annat har det i kvinnodominerande yrken inom 

                                                                                                                           
andras befogenhetsområden, att varje människa kan utvecklas, att varje människa ska re-
spekteras i sin integritet som den hon är, att varje människa i lika mån har rättigheter och 
skyldigheter. 
604 Aa, s 9 
605 Aa, s 12ff. Jönsson benämner inte sin arbetsetik som luthersk, inte heller som kristen, 
men hans inspirationskällor utgörs bland annat av Luthers texter. En poäng hos Jönsson är 
att arbetet, såsom det utläggs hos Luther, blir ett kall när vi tjänar medmänniskan. Det är 
”närvaron av en nästa, som gör arbetet till ett kall, inte frånvaron av lön”. Luther eftersträvar 
i arbetet en balans mellan rättigheter och skyldigheter, snarare än en total självuppoffring. 
Jönsson, Ludvig; aa 1974, s 58 
606 Wingren påtalar att människan hos Luther alltid förstås i relation till någon, till Gud och 
till medmänniskor. Det existerar inte hos Luther något som kan kallas privat sfär. ”Den 
ensamma människan finns endast coram deo, i tron, dvs. i himmelen, icke inom det jordiska 
riket, där människan alltid står ’in relatione’”. Wingren, Gustaf; aa, s 18 
607 Jönsson, Ludvig; aa 1974, s 56 
608 Aa, s 63, 70 
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vården funnits en tendens att tolka tjänandets roll på ett felaktigt sätt. Vi 
ska inte tjäna vår medmänniska på bekostnad av oss själva. Vi ska vara 
beredda att lida för vår medmänniskas skull, men inte eftersträva lidandet 
som ett ideal. Genom att tjäna och förvalta vår uppgift förverkligar vi oss 
själva.609  

Ansvaret är för Jönsson ömsesidigt och innebär ”att svara mot de krav 
som arbetet ställer”.610 Det betyder att vi kan ha skilda uppgifter och olika 
förutsättningar för att genomföra arbetet, men den överordnade etiska håll-
ningen är lika för alla. Om vi har arbetsuppgifter som vi förväntas att göra, 
men vi inte ges tillräckliga medel – ekonomiska, kunskapsmässiga, form-
ella – att utföra dem, kan det betyda att vi berövas vårt ansvar. Men om vi 
däremot har de resurser och förmågor som krävs och trots det inte utför 
uppgiften är vi inte ansvarsfulla. Arbetet är ”ett självförverkligande, i sam-
verkan med andra, för angivna mål”.611 Det som utmärker en god arbetsetik 
enligt Jönsson tycks vara ansvar, arbetsglädje, ömsesidighet, självförverkli-
gande, samverkan och mål. 

För att förverkliga arbetets mål behöver den ansvarsfulla människan sär-
skilda egenskaper. Vilka dessa är beror på vilket yrke det handlar om och 
vilka uppgifter hon ställs inför. Vad gäller sitt eget arbete som präst anser 
Jönsson att han behöver ha en inre övertygelse och kunna visa ärlighet, 
öppenhet och respekt för medmänniskans integritet.612 Även om varje yrke 
kräver sina egenskaper är mod och vishet två egenskaper som utmärker all 
god arbetsetik. Jönsson efterlyser en ”personlig mognad och vilja att gå in 
under sitt handlades konsekvenser.”613 Förmodligen sammanfaller prästens 
goda egenskaper med andra människorelaterade yrkens. Arbetsetiken binds 

                             
609 Hos Jönsson hör självförverkligande samman med samverkan: ”Den enes självförverkli-
gande i arbete skall ske i samverkan med andra, som har sin rätt till självförverkligande. 
Detta kan se ut som en självmotsägelse, men i själva verket är det i denna spänning mellan 
olika människors resurser, som det skapas något utöver summan av de olika individernas 
möjligheter.” Aa, s 52, 58. I likhet med Jönsson kritiserar Bexell och Grenholm tolkningen 
av Luthers tjänandeteologi när den har använts nästintill till självutplåningens gräns. Själv-
förverkligande genom arbete är minst lika viktigt som tjänandet. ”Ibland har kallelseläran 
utformats så att den som arbetar skall tjäna sina medmänniskor men avstå från ett eget utby-
te. Men budet om nästankärlek uppmanar också människan att främja sitt eget bästa.” Bex-
ell, Göran och Grenholm, Carl-Henric; aa, s 346 
610 Jönsson, Ludvig; aa 1974, s 63 
611 Aa, s 51 
612 Jönsson, Ludvig; “Uppdrag och yrke”, artikel i Min yrkesetik, PAN/Norstedts förlag, 
Stockholm 1976, s 69, 76, 79. I sammanhanget varnar Jönsson särskilt för etiska risker i 
budbärares yrken, såsom prästens. ”Till detta hör ett otillbörligt utnyttjande av den ställning 
budbäraren kan ha skaffat sig eller förlänats av andra.”, s 75 
613 Jönsson, Ludvig; aa 1974, s 66. Jönsson skriver också: ”Varje yrke har sin särpräglade 
kompetens, som bärs upp dels av den kunskap innehavaren av det yrket inhämtat, dels av de 
uppgifter han har att utföra”, Jönsson, Ludvig; aa 1976, s 73 
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samman av övergripande helheter kring arbetets mening och ändamål samt 
av individens karaktärsegenskaper och ansvar. Allt tycks hos Jönsson höra 
samman med människans unika värde: 

Arbetsglädje hör i första hand samman med upplevelsen att i arbetet vara 
med om att skapa något med den kapacitet man besitter. Vidare hör arbets-
glädjen ihop med upplevelsen av samhörighet med andra människor som 
har sina förväntningar på en och vars förväntningar man kan uppfylla. Inte 
minst hör till arbetsglädjen upplevelsen att själv vara identifierad i sin  
arbetsinsats och att inte bara tillhöra en anonym produktionsprocess. Ansva-
ret förmedlar just dessa drag till arbetssituationen. När ett ansvar påläggs en 
människa uttrycks därmed att någon behöver henne och att man räknar med 
att hon duger något till. Det är just hennes kapacitet man vädjar till.614 

Det framstår inte som om Luthers grundläggande tanke om omvändelse 
genom tro har någon tydlig relevans för Jönsson. Istället utgår han från en 
allmänmänsklig etik genom det dubbla kärleksbudet när han utvecklar sin 
syn på arbetets mening. Arbetsglädje och ansvar är grundläggande mänsk-
liga villkor för arbetets mål. Tyngdpunkten i Jönssons resonemang ligger i 
hans syn på arbetet som självförverkligande. Här tycks Jönssons arbetsetik 
vara förenlig med Luthers syn på arbete som en del av skapelseprocessen. 
Däremot är Jönsson kritisk till Luthers tanke om arbetet som tjänande och 
som självuppoffring. Det finns ett tjänandeperspektiv i hans ansvarsbe-
grepp, men han är kritisk till hur tanken praktiskt och socialt har använts i 
syfte att utnyttja arbetskraft. Denna kritik av Luther delar jag, men är lik-
som Jönsson inte beredd att helt och hållet ge avkall på tjänandet som en 
meningsfull egenskap hos yrkesetiken. Det är inte tydligt om Jönsson skil-
jer mellan person och ämbete, men det framstår som om han menar att de 
sammanfaller eftersom han ser människan som en helhet och arbetet som 
en väg att förverkliga våra inneboende kapaciteter. Varje yrke kräver sina 
specifika egenskaper, men de mänskliga kraven på arbetsglädje och ansvar 
känns igen inom alla yrkeskategorier. Det är därför inte etiken som varierar, 
utan uppgifterna. 

En luthersk teolog som tolkar arbetets mening på ett annat sätt än Jöns-
son är James M Childs. Han beskriver arbetslivet i relation till den ameri-
kanska affärsvärlden. För både Childs och Jönsson innebär det meningsful-
la arbetet att vi ingår i en gemensam skapande process och att vi strävar 
efter att göra det goda för våra medmänniskor, men de grundar sin uppfatt-
ning på olika synsätt på etik. Jönsson försvarar en allmänmänsklig etik, 
medan Childs argumenterar för att det finns en särskild kristen etik som får 
konsekvenser för arbetslivets normer och målsättningar. Att det finns en 
                             
614 Jönsson, Ludvig; aa 1974, s 60 
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särskild kristen etik menar Childs inte är särdeles provocerande idag. Han 
värjer sig mot dualistiska samtidsbeskrivningar såsom sekulärt och andligt 
och förhåller sig till en pluralistisk samtid. Vi har lämnat upplysningstidens 
tilltro till rationalitet och konsensus bakom oss och istället gett rum för 
religion som nyckel till ”återupptäckt av moralisk auktoritet”. I en pluralis-
tisk värld finns det en mångfald av uppfattningar ”som är konstruerade 
utifrån diverse partikulära tolkningar av mänsklig erfarenhet”.615 Här utgörs 
den kristna etiken av en tolkning och även den kan utformas på olika sätt. 
Childs synsätt kan i detta sammanhang jämföras med den amerikanske 
etikern David A Kruegers syn på kristna personers särskilda uppgifter på 
arbetsplatsen. Han resonerar på så vis att den kristnas kallelse i yrkeslivet är 
både idealistisk och krävande, men om den kristna tron ska få inflytande 
över arbetet så kommer det inte att ske genom att ”direkt pålägga kristna 
övertygelser på sociala strukturer eller organisationer”. Krueger föreslår 
istället att den enskilda personen genom handling visar på kristna värde-
ringar och på det sättet ”kristnar” arbetslivet.616 En skillnad mellan Childs 
och Krueger är beskrivningen av vår samtid, där den kristna tron hos Childs 
framställs som en av flera åskådningar. Krueger tenderar däremot att be-
skriva vår tid som dualistisk, som en motsättning mellan den kristna tron 
och den sekulariserade världen. Min uppfattning är att Krueger i alltför hög 
grad ”kristnar” etiken och att Childs har en mer realistisk uppfattning om 
den kristna trons roll i relation till arbetslivet. Dessutom finns det en ten-
dens hos Kreuger att identifiera moralen med tron och det är inte en fram-
komlig väg för att formulera en konstruktiv kallelsemodell för yrkesetik. 
Min undersökning av en arbetsetik som förutsätter att det finns en särskild 
kristen etik utgår därför från Childs teologi som jag finner mer realistisk 
och konstruktiv. 

Childs arbetsetik innehåller fyra övergripande frågeställningar, nämligen 
tro, kallelse, människans egenvärde och goda handlingar. Att omfatta den 
kristna tron får konsekvenser för hela livet. Det handlar inte om att försvara 
enskilda principer utan om själva livsförståelsen. Snarare kan uppfattningen 
att den kristna tron är synonym med enskilda principer eller beteenden göra 
människan blind för tron. Inte heller handlar tron enbart om den enskildas 
inre liv, utan även om hur hon integrerar sitt inre till exempelvis arbetslivet. 
                             
615 Childs Jr, James M; aa, s 4, 36, 40. Childs hänvisar religionens universella anspråk på 
moraliska utsagor till den romersk katolske teologen Hans Küng, som argumenterar för 
universella värden utifrån religioners transcendenta karaktär, s 36 
616 Krueger, David; aa, s 54, 73, 77. Krueger använder verbet ”Christianize”. Krueger argu-
menterar för att de kristna värderingarna påläggs utifrån arbetsplatsen via de troende. ”To 
offer strategies for Christians at work is to presume that ethics generally have a legitimate 
place within work organizations and that Christians can and should bring religious values 
into secular roles and workplaces.” Aa, s 143 
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Att leva som kristen i världen är att låta tron genomsyra det moraliska för-
hållningssättet. All autentisk moralisk motivation baseras på övertygelse, 
inte på kalkyler om vad som är mest nyttigt eller ändamålsenligt.617 Det är 
först ”när vi tror på Guds ovillkorliga nåd som vi kan vara öppna för en 
genuin gemenskap med dem som är annorlunda och vars närvaro innebär 
förändring.”618 Tron gestaltar sig bland annat genom kallelsen. Childs  
beskriver den som att tilldelas ett nytt liv, att ta sig från mörker till ljus. Vi 
kallas av Gud från att vara ingen till att bli någon.619 Den kristna tron tillför 
något utöver den grundläggande etiken för mänskliga relationer och hand-
lingar. Det är utifrån ett sådant perspektiv som Childs utvecklar sin arbets-
etik. 

The gospel orientation to life begets a radically different vision of the mean-
ing of work than we normally encounter. Work has meaning in mission. 
Occupation has meaning in vocation. The labour of the individual has 
meaning in the work of the community. This is the larger framework of 
meaning within which to place our occupational lives.620 

Arbete och kallelse ingår i en större helhet som vi gemensamt, i vars och 
ens tjänande uppgift, strävar efter att förbättra så gott vi kan. Att människan 
är skapad betyder dels att hon är något utöver sina resultat, dels att hon 
ingår i ett sammanhang som är meningsfullt oavsett vad hon presterar.  
Kallelsen är på så vis både social och individuell. Social i den meningen att 
det i själva yrket finns en förväntan om vad som ska göras och hur det bör 
göras, individuell därigenom att uppgiften är förankrad hos den enskilda 
personen. 

En viktig poäng hos Childs är att kallelsen inte ska förväxlas med presta-
tion. Det radikala med kallelsens innebörd är att den inte är prestationsrela-
terad. Det finns i västvärlden en dominerande uppfattning om arbetslivet 
som innebär att varje människa är utbytbar eftersom hon ständigt bedöms 
efter sina resultat – och identifieras med resultaten. Det kan leda till att 
individerna töjer de moraliska gränserna i syfte att erövra en identitet. I ett 
arbetsliv där effektivitet och resultat bestämmer värdet av en människas 
insatser, finns det risk att även den enskilda individen identifierar sitt värde 
i relation till sina prestationer. Det är skillnad mellan att identifiera sig med 
sina prestationer och med resultaten och att sträva efter att i arbetet göra det 
som är mest gott. 
                             
617 Childs Jr, James M; aa, s 7ff, 83 
618 Aa, s 96 
619 ”God confers upon us a new life: By the sheer grace of a loving God we are called from 
being nobody to being somebody.” Aa, s 20 
620 Aa, s 22 



 277 

Vi är kallade till ljus och frihet – men det betyder inte att vi befinner oss 
där. Vi är också kallade till att tjäna våra medmänniskor och att vara Guds 
vittnen i världen – men det betyder inte att tron befriar från tvivel eller att 
tron får oss att tjäna på bästa sätt. Till kallelsens erfarenhet hör insikten om 
viljans ambivalens, förståndets begränsning och handlingarnas ofullkom-
lighet. Osäkerhet och brist är två faktorer som vi måste bejaka som en del 
av livet, vilket också får konsekvenser för hur etiken utformas.621 Childs 
utvecklar i detta sammanhang Luthers tanke om kallelsen i relation till värl-
den. Att Gud har skapat världen innebär att det finns en ordning som Childs 
kallar ”försynens strukturer av världsliga ordningar”. Denna ordning finns 
till för att världen ska fungera på bästa sätt i det goda samhället. Childs 
beskriver dock inte vad som utmärker det goda samhället utan anger det 
som ett ändamål. Därför är det inte tydligt om Childs på denna punkt är 
öppen för en kontextuell värdering av det goda samhället eller om samhäl-
len måste vara på vissa sätt för att vara goda. En konsekvens är emellertid 
att kallelsens ordning föregår de enskilda sammanhangen, vilka inte kan 
”göra anspråk på absolut auktoritet inom något område som har med det 
mänskliga att göra.”622 

Människans egenvärde relaterar Childs både till tron och till kallelsen. 
Han riktar kritik mot sådan arbetsetik som värderar arbete i relation till 
prestation. Att koppla samman yrkesframgångar med individernas egenvär-
de kan leda till synen att den som misslyckas i yrket också har misslyckats i 
livet. De som inte är framgångsrika blir identitetslösa. Detta synsätt riskerar 
att leda till en uppluckring av både moral och integritet där vi förväntas 
”ändra värderingar nästan lika ofta som vi ändrar mode för att kunna hålla 
takten med våra egna ambitioner.”623 Vårt egenvärde består inte i fram-
gångar utan däri att vi är skapade av Gud och kallade att tjäna våra med-
människor efter bästa förmåga. Att tro det är att uppleva frihet även när vi 
misslyckas. Frågan är då på vilket sätt vi bör tjäna vår medmänniska och 
hur vi ska kunna urskilja vår kallelse. För Childs sträcker sig den kristna 
etiken bortom en moralisk minimalism, bortom det som regler och lagar 
kräver eller förbjuder i mötet med människors behov. Den kristna etiken 
vill handlingar i kärlek genom självuppoffring, vilket Childs illustrerar med 
Jesu metafor om att gå en extra mil för sin nästas skull. Att expandera den 
                             
621 Aa, s 46, 123 
622 Childs tar dock avstånd från Luthers lära om de två rikena, det världsliga och det gudom-
liga, när den har resulterat i en dualistisk världsuppfattning. Childs talar istället om ordning-
ar som ”tjänar det gemensamma bästa.” Aa, s 48ff. Krueger har samma uppfattning om 
skillnaden mellan prestationsinriktat arbete och en kristen arbetsetik: ”Though all Christians 
are justified by faith alone and not by works, the work of Christians in the world is neverthe-
less vitel to our life of faith.”, Krueger, David; aa, s 53, 58 
623 Childs Jr, James M; aa, s 15, 17 
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moraliska minimalismen kan exempelvis betyda att principen ”orsaka ingen 
skada” ska översättas till ”gör gott för din medmänniska”. Det moraliska 
kravet är att aktivt göra det goda för alla – såsom att försonas med dem som 
är våra ovänner – och inte bara att uppfylla det som förväntas av oss.624 

För Childs är våra karaktärsegenskaper avgörande för vad som utmärker 
en god handling. Den kristna kärleksetiken kräver att vi eftersträvar välvilja 
och godhet så att våra handlingar blir välgörande. Childs opponerar sig mot 
sådana konsekvensetiska argument som innebär att vi bör handla på ett 
visst sätt därför att det lönar sig, exempelvis för att vinna trovärdighet. Ett 
första villkor för arbetsetiken, liksom för annan tillämpad etik, är andra 
människors behov. Medmänniskans behov kommer före egenintresset. Det 
kan till exempel innebära att en arbetsplats inte är etiskt försvarbar på 
grund av att den är framgångsrik och lyckad, utan därför att arbetstagarna 
strävar efter att lyckas genom att leva efter vissa principer och relatera sina 
framgångar till dessa.625 Att Childs ser olikheter mellan den kristna etiken 
och vår samtids värderingar kan göra att det framstår som om han tror att 
det är omöjligt att tillämpa den kristna etiken på arbetsplatsen. Så är det 
inte. Han anser att det finns förenliga vägar626, ett gemensamt gott, bland 
annat genom den skicklighet vi förvärvar genom kunskap och erfarenhet i 
ett yrke. De färdigheter vi lär oss på en arbetsplats och i ett yrke är medel 
för att nå målen. De mål som arbetsplatsen anger kommer därför också att 
påverka de ageranden och värderingar som präglar handlingarna. Dessa 
färdigheter har ett instrumentellt värde, alltså inte ett värde i sig självt utan i 
relation till det mål som eftersträvas. Men de inre värdena måste erövras av 
dem som ska praktisera de instrumentella värdena, därför att ”etik utan 
äganderätt är inte etik; det är endast samtycke.”627 På denna punkt finns det 

                             
624 ”Om någon vill tvinga dig att gå en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.” Matte-
usevangeliet 5:41. Aa, s 56ff 
625 Childs för en diskussion om ”beneficience” i relation till ”benevolence” och argumente-
rar för att kärleken inte bara undviker att göra det felaktiga, utan uppsöker och handlar gott 
gentemot medmänniskorna. Åtskillnaden mellan att sträva efter att lyckas eller att leva efter 
vissa principer, är en diskussion som Childs för med affärsetikern Laura L Nash. Aa, s 62, 
67, 69. Krueger gör en distinktion som liknar Childs resonemang. Han skiljer mellan det 
gemensamma goda, som är socialt och relationsinriktat, och det privata goda, som är instru-
mentellt gott. Det gemensamma goda syftar till att tjäna medmänniskan och är därför gott i 
sig självt. Det instrumentellt goda är inte gott i sig självt, utan enbart i relation till det värde 
det tjänar för ett syfte utöver sig självt. Kriteriet för en kristen etik är att våra handlingar 
tjänar det gemensamma goda. Kreuger, David; aa, s 65ff 
626 Childs skriver ”avenues of compatibility”. Childs Jr, James M; aa, s 73 
627 Childs använder begreppet ”skill”. Aa, s 78. På denna punkt liknar Childs och Kruegers 
beskrivningar av den kristna etiken och våra färdigheter varandra. Krueger skriver: ”A 
Christian ethic at work must help us assess the outcomes, goals, and objectives that we are 
responsible to attain at work both individually and corporately; it must also help us asses the 
means for getting there.” Krueger föreslår att vi ska betrakta organisationer och arbetsplatser 
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anledning att fundera över vad Childs menar med det gemensamt goda. Om 
färdigheterna kan urskiljas som definitionen av ett gemensamt gott så kan 
det innebära att Childs i alltför liten grad tar hänsyn till intentionen med 
handlingen och till konsekvensen av den. Om ändamålen däremot har  
betydelse för det som det har ett värde i sig självt att eftersträva så verkar 
det svårt att avgöra var gränsen går mellan ett instrumentellt och ett gott 
arbete. Här verkar det som om Childs öppnar för en relativism som handlar 
om att det gemensamma goda avgörs av de färdigheter som uppfyller  
målen. 

Det finns dock enligt Childs två övergripande kriterier som han utveck-
lar i relation till affärsetik och som är kännetecknande för det gemensamma 
goda. Det första är hållbarhet, det vill säga att etiken ska vara godtagbar på 
så sätt att den skyddar naturens resurser, livsuppehållande system samt 
värnar om hälsa och en stabil omgivning där allt levande kan utvecklas. Det 
andra är rättvisa, det vill säga att vi genom tillräcklig försörjning ges möj-
lighet till delaktighet och solidaritet.628 I handling upprätthålls den kristna 
kärleksetiken i affärsvärlden genom fem principer: respekt för individens 
autonomi, rättvisa, livets helighet, ärlighet och att stå för sina löften. Med 
individens autonomi menar Childs att identifiera en person som skapad till 
Guds avbild och med förmåga till frihet och ansvar. Paternalism, hierarkier 
och kontroll kan begränsa människans autonomi och kränka hennes värde. 
Rättvisa innebär att garantera frihet och jämlikhet och att ge var och en det 
som tillkommer henne. Livets helighet betyder att skydda och bevara hela 
människans välbefinnande även i situationer som genomkorsas av män-
niskans värde å ena sidan och yrkeslivets värderingar å den andra. Ärlighet 
är så fundamental för affärsvärldens etik att verksamheten skulle ha svårt 
att klara sig utan ärliga människor. Att stå för sina löften är liksom ärlighet 
en egenskap som är grundläggande för verksamhetens överlevnad.629 Av 
dessa fem principer för en god arbetsetik inom affärsvärlden är de tre först-
nämnda principerna övergripande ideal och ändamål för en kristen etik. De 
två senare är eftersträvansvärda egenskaper för affärsvärldens specifika 
verksamhet, vilket inte utesluter att de kan vara viktiga även inom andra 
yrkesgrupper. 

För Childs tycks Luthers tanke om omvändelse genom tro vara en förut-
sättning för en kristen etik. Tron är grunden för en viss sorts livsförståelse 
som skiljer en kristen etik från annan etik. Men det utesluter inte att Childs 

                                                                                                                           
som ”moraliska gemenskaper”, inom vilka vi utvecklar våra etiska val. Kreuger, David; aa, s 
80f, 88f 
628 Childs Jr, James M; aa, s 116ff 
629 Aa, s 125f. Krueger anger liknande principer för sin arbetsetik: opartiskhet (fairness), 
jämlikhet, rättvisa och delaktighet. Krueger, David; aa, s 62f 
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även kan försvara att det finns något gemensamt gott i mänskligheten och i 
våra förmågor att förverkliga goda ändamål. Arbetet betraktar Childs lik-
som Luther som en del av skapelseprocessen. Det är på den grunden som 
Childs tolkar en hållbar arbetsetik som bör inrikta sig på att vi ska tjäna vår 
nästa genom respekt för hennes autonomi, rättvisa och livets helighet. Att 
delta i skapelseprocessen handlar om att göra mer än det som krävs. Vi är 
inte enbart passiva mottagare eller regelföljare utan har också förmåga att 
aktivt handla gott för vår medmänniskas skull. Luther skilde mellan person 
och ämbete och dess konsekvenser för moraliska handlingar. På den punk-
ten delar inte Childs Luthers uppfattning. För Childs är tron och kallelsen 
integrerad i arbetslivet och de egenskaper vi eftersträvar där bör vara  
samma som dem vi odlar i våra privata liv. Det kan exempelvis vara grund-
läggande att alla arbetar för att prestera de bästa resultaten, men då bör en 
kristen människa inte lyda sina överordnade utan istället identifiera ända-
målen med arbetets goda värden. 

Det finns hos Jönsson och Childs både likheter och skillnader i synen på 
kallelsen och den lutherska arbetsetiken. Den största olikheten rör uppfatt-
ningen om den kristna trons betydelse för arbetsetiken. Jönsson argumen-
terar för en allmänmänsklig etik som grundar sig på det dubbla kärleks-
budet och som han menar är försvarbar oavsett om vi har en kristen tro eller 
inte. Det tar sig uttryck bland annat genom att han beskriver det goda  
arbetet med begrepp som arbetsglädje, ansvar, ömsesidighet, samverkan 
och mål. Det är värden som vi kan eftersträva utan en kristen tro. För 
Childs däremot bidrar den kristna tron och teologin med något utöver det 
han kallar en minimalistisk etik. Han grundar sin etik på ett dygdetiskt drag 
som relaterar sig till en skapelse- och omvändelseteologi. Den kristna tron 
manar individen att gå längre än vad som förväntas. Childs beskriver sin 
arbetsetik utifrån begreppen tro, kallelse, människans egenvärde och goda 
handlingar, där tron präglar förståelsen av de andra värdena. Också i synen 
på tjänandet förespråkar Jönsson och Childs olika perspektiv. Jönsson är 
kritisk till den form av tjänande som riskerar att bli självuppoffrande. För 
honom är kärleken till sig själv lika viktig som kärleken till medmänniskan. 
Vi ska sträva efter att förverkliga oss själva genom vår egen kapacitet och 
våra uppgifter i livet, inte efter självuppoffring där vi gör avkall på vår egen 
kapacitet. Childs argumenterar däremot för självuppoffring som en kärleks-
etik. Våra medmänniskors behov, liksom vår inre karaktär, ska prägla våra 
goda självuppoffrande handlingar.  

En gemensam uttolkning av luthersk arbetsetik hos Jönsson och Childs 
finns i synen på arbetets mening och våra existentiella villkor. Arbetet har 
både inre och instrumentella värden. Till de inre värdena hör vår egen  
kapacitet, förmåga, skicklighet och moraliska övertygelse. Till de instru-
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mentella värdena hör det som inte är gott i sig självt, men som formulerar 
de yrkesmässiga förväntningar som profilerar en yrkesgrupp. Både Jönsson 
och Childs är kritiska till en arbetsetik som förväxlar människans värde och 
inre kapacitet med hennes prestationer. Varje person har ett egenvärde som 
Childs motiverar utifrån Guds skapelse och Jönsson motiverar utifrån män-
niskovärdesprincipen. Det hör också till en god arbetsetik att erkänna att 
tillvaron är bristfällig, att den enligt ett kristet språkbruk är präglad av syn-
dens konsekvenser. Därför bör en god arbetsetik också ge utrymme för 
risken att människor misslyckas med att leva efter sina moraliska överty-
gelser och etiska ideal. 

De mest välunderbyggda argumenten för en yrkesetik finner jag hos 
Childs. Jönsson har värdefulla bidrag, men hans utgångspunkt att etiken 
enbart är allmänmänsklig menar jag är bristfällig. Jag anser att en etik som 
utgår från kallelsen bör tillföra något utöver en allmänmänsklig etik, utan 
att för den skull behöva förneka det universella draget i etiken. En  
kallelsemodell för yrkesetik bör bejaka omvändelsens betydelse. Frågan är 
om omvändelsen behöver tolkas som en omvändelse till en specifik gudstro 
eller om den kan tolkas som att bejaka och tro på tillvarons existentiella 
villkor, såsom att vi är skapade varelser ur ett särskilt ägg och en särskild 
spermie och att frågan om livets början inte har något svar. Jag försvarar 
den senare uppfattningen, att en omvändelse inte behöver vara konfessio-
nell utan också kan vara existentiell. Childs principer om autonomi, rättvisa 
och livets helighet stämmer väl överens med tillvarons existentiella villkor 
utan att vara beroende av en konfessionell omvändelse. Ytterligare ett  
perspektiv på tillvarons grund som Luther, Jönsson och Childs utgår från är 
att vi är bristfälliga som människor och att det är en del av tillvarons förut-
sättningar. Därför finns det hos oss ingen möjlighet att förverkliga det per-
fekta samhället eller den fullkomligt ideala och goda människan. Insikten 
om vår brist leder också till förlåtelsens möjligheter till förändring. 

Både Jönsson och Childs försvarar en syn på arbetet som en del av en 
skapelseprocess. Den uppfattningen anser jag är förenlig med en kallelse-
modell. Men principen om att tjäna sin nästa och att uppoffra sig för den 
andras skull, skiljer de båda teologerna åt. På denna punkt anser jag att 
Jönsson riktar befogad kritik mot Luthers uppfattning om självuppoffring-
ens ideal. Det kan inte vara acceptabelt att utplåna sig själv för sin nästa 
eller att skapa maktsfärer som utnyttjar självuppoffringen hos andra. Men 
jag är inte beredd att avstå från principen om att tjäna sin nästa, utan menar 
istället att det är en av de mest grundläggande principerna i en kallelsemo-
dell. Det finns goda skäl för att kombinera Childs kärleksetik med tolk-
ningen av ett tjänande perspektiv. Jönsson tillför förvisso en dimension av 
arbetets mening med sin definition av arbetsglädje och ansvar som förut-
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sättningar för människan, men tenderar att bli relativistisk i tolkningen av 
etiken när han enbart motiverar den utifrån det dubbla kärleksbudet. Childs 
dygdetiska drag kombinerar han med begreppen tro, kallelse, egenvärde 
och goda handlingar, vilka jag finner vara konstruktiva begrepp att anknyta 
till en yrkesetisk modell. 

Både Jönsson och Childs tar avstånd från Luthers åtskillnad mellan per-
son och ämbete. De talar istället om skillnaden mellan arbetets inre respek-
tive instrumentella värden. Det är i och för sig ett konstruktivt grepp, men 
saknar den radikala utmaning som Luthers teologiska tolkning innebär. Jag 
finner det därför motiverat att knyta an till Luthers distinktion mellan lyd-
naden i det personliga livet och lydnaden i den samhälleliga yrkesrollen. En 
yrkesetisk kallelsemodell bör alltså innehålla uppfattningar om arbetet som 
en skapelseprocess, lydnadens betydelse, åtskillnaden mellan person och 
ämbete, att tjäna sin nästa samt omvändelse. 

En kallelsemodell för journalister 
En av de viktigaste utgångspunkterna i en kallelsemodell är att den bygger 
på föreställningen om den naturliga lagen. Utifrån den utgångspunkten bör 
såväl arbetet som ansvaret för våra medmänniskor förstås. Enligt den natur-
liga lagen finns det en allmänmänsklig etik som bedömningar av moraliska 
handlingar bör relatera till. Dygdetiken rymmer också föreställningar om en 
naturlig lag som anger ramar för människans egenskaper och förmågor, 
men till skillnad från dygdetiken så bör en kallelsemodell tolkas i förhål-
lande till människan som en andlig och religiös varelse. Den naturliga lagen 
sträcker sig bortom sociala och kulturella tolkningar av moral. Om män-
niskor förmår avläsa tillvarons ordning så kan hon också förstå vad som är 
moraliskt rätt och gott. 

Att betrakta arbetet som gott är att se det som en del av skapelsens ord-
ning. Den ordning som journalistiken utgör kan indelas i olika delar. En av 
dem är journalistikens roll i samhällsordningen, en annan är journalistikens 
roll i människors verklighetsförståelse, en tredje är journalistikens roll i sin 
egen professionella sfär. Generellt kan ordningen beskrivas genom de upp-
gifter och ideal som utmärker verksamheten i dess relation till helheten. I 
massmedieteorier anas konturerna av två olika synsätt på journalistik; som 
bevarare eller förändrare av ordningen. Konsekvensneutraliteten är i högre 
grad bevarare av ordningen eftersom den innebär ett synsätt där journalistik 
inte betyder att ta ställning utan istället att förse medborgarna med verktyg 
för att förvalta demokratin. Det tycks inom konsekvensneutraliteten finnas 
en tilltro till att ordningen korrigeras om balansen mellan den lagstiftande 
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makten, den dömande makten och den journalistiska makten upprätthålls 
utan ideologisk styrning. Den sociala ansvarsteorin däremot karakteriseras 
av att vilja förändring. Den bestående ordningen är orättvis i sig och journa-
listik är ett medel för att förändra det nuvarande till något bättre. Enligt 
denna teori består ansvaret för ordningen inte av någon gemensam makt-
fördelning utan mer påtagligt av att misstänkliggöra och kritisera den  
bestående ordningen. 

Dessa olika synsätt får också konsekvenser för journalistikens roll i 
människors verklighetsförståelse. En sannolik konsekvens av konsekvens-
neutralitetens förhållningssätt är att människor får större utrymme att själva 
bilda sig uppfattningar om sammanhang och dra slutsatser. En social  
ansvarsteori som styrs av en ideologi om rättvisa präglar människors verk-
lighetsförståelse i en riktning som i grunden är ett ifrågasättande av den 
bestående ordningen. Vilken av dessa teorier som är försvarbar har att göra 
med hur vi uppfattar den ordning vi lever i. Om vi menar att samhällsord-
ningen som den ser ut i grunden är god och har en tilltro till människors 
förmåga att upprätthålla den, så försvarar vi en konsekvensneutral position. 
Om vi däremot anser att ordningen inte är god och inte har en tilltro till den 
eller till människors förmågor är den sociala ansvarsteorin mer plausibel. 

Den tredje delen är ordningen så som den förstås i journalistikens egen 
professionella sfär. Den diskussionen hör också samman med frågan om vi 
ska skilja mellan person och ämbete, vilken jag ska granska längre fram. 
De spörsmål som väcks här handlar om på vilket sätt journalisterna själva 
bedömer sina egna hierarkier, arbetsmetoder och yrkesidentiteter. Om de 
försvarar synen att det finns en given och befintlig god ordning som journa-
lister ska bejaka så kan det vara viktigt att journalister inordnar sig i den. 
Ett sådant synsätt finns exempelvis i grunden för en regelbaserad yrkesetik. 
Genom att identifiera vissa beteenden och ändamål som goda så säger man 
sig också vilja värna en viss ordning som är god. Det går också att tänka sig 
att det finns andra ordningar utanför den journalistiska som är de naturliga 
ordningar som journalister bör sträva efter. Ett sådant synsätt kan förmod-
ligen försvaras av en social ansvarsteori, som rimligen ser orättvisorna i de 
bestående ordningarna inte enbart i den lagstiftande och dömande makten 
utan också i den egna. 

Diskussionen om den goda skapelseordningen visar att det finns olika 
synsätt som beror på vilken ordning vi menar. Den goda skapelseordningen 
kan identifieras med de konkreta politiska och sociala sfärer som redan 
finns. Om så är fallet så tenderar ett konsekvensneutralt synsätt att stämma 
bättre överens med en kallelsemodell. Men om den goda skapelseordningen 
är någonting utanför eller utöver de bestående politiska och sociala sfärerna 
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så verkar den sociala ansvarsteorins perspektiv vara mer förenligt med en 
kallelsemodell. 

Denna spänning mellan en skapelsens ordning som identifieras enbart 
med det politiska och sociala och en som innebär någonting utöver de kon-
kreta sammanhangen finns även i tolkningen av lydnaden. I intervjuerna 
berättade journalisterna att de ibland uträttar saker som går deras samvete 
eller känsla emot. Skälet till det verkar vara att de anser att den över-
gripande uppgiften är överordnad den egna viljan. De arbetar också trots att 
de kan vara kritiska till chefernas prioriteringar i nyhetsvärderingar. De 
känner en lojalitet gentemot arbetsgivaren och en plikt mot läsarna. Inte 
sällan lyder resonemanget att någonting behöver offentliggöras ”trots allt”. 
På det viset kan man säga att journalisten underordnar sig ett system eller 
en ordning trots att hon kan vara kritisk till den. Hon bejakar och lyder den 
ordning som identifierar hennes yrkesroll. Det blir också en del av hennes 
identitet som moralisk person att lyda den bestående struktur som hon trots 
allt är beroende av för sin försörjning och för sin yrkesutövning. 

Att tolka kallelsemodellen som en naturlig ordning innebär också att 
leva i lydnad mot underströmningarna av det uppenbara. Luther lämnade ett 
utrymme för att göra uppror mot de bestående ordningarna när de inte  
längre representerar den naturliga ordningen och därmed inte heller Guds 
vilja. Childs tolkade kallelsen och arbetets mening enligt ett dygdetiskt 
perspektiv. Det verkar rimligt att förstå lydnaden inte som ett strikt regel-
följande utan som ett arbete som genomsyras av det egna samvetet och 
tvärtom. Det är därför relevant att fråga vad journalisten visar sin lydnad 
mot och utifrån vad hon motiverar sina moraliska handlingar. En bestående 
ordning behöver inte vara kongenial med en naturlig ordning. 

Den amerikanske moralpsykologen Lawrence Blum gör en värdefull 
iakttagelse om moraliskt goda handlingar som kan fördjupa förståelsen av 
vad lydnad betyder i ett kallelseperspektiv. Han skiljer mellan moralisk 
excellens hos hjältar och helgon. Den moraliska hjälten blir moraliskt  
excellent i samband med avgränsade händelser. Yttre omständigheter kom-
binerade med den enskildas egenskaper kan ge hjälten möjlighet att bli 
moraliskt excellent även om hon vid tiden före och efter den enskilda hän-
delsen inte är mer moraliskt god än människor i allmänhet. Den moraliska 
hjälten svarar med moraliskt goda handlingar på särskilda situationer. Det 
moraliska helgonet strävar efter att bli moraliskt excellent på livets alla 
områden. Hon drivs av ideal som styr hennes handlingar oavsett hur värl-
den runt omkring henne ser ut.630 Blums resonemang har två intressanta 
                             
630 Blum, Lawrence; Moral Perception and Particularity, Cambridge University Press, 
Cambridge 1994, s 65-97. Blum diskuterar innebörden av moralisk excellens och utgår från 
Iris Murdochs karakteristik av begreppet i hennes filosofiska essä Sovereignty of Good. 



 285 

aspekter. För det första att moralisk excellens eller goda karaktärsegen-
skaper kan vara situationsanpassade. För det andra att det krävs en lyhörd-
het gentemot tillvaron för att utföra goda handlingar. För att översätta 
Blums resonemang till frågan om lydnadens innebörd så är det inte nöd-
vändigtvis de som strikt lyder regler eller okritiskt bejakar strukturer och 
hierarkier som följer den goda skapelseordningen. Istället är det de som har 
förmåga att agera enligt situationens förutsättningar och leva i enlighet med 
den goda ordningen som förverkligar intentionerna med lydanden. Ibland 
sammanfaller den goda ordningen med de goda handlingarna, men när de 
inte sammanfaller hör det till kallelsen att rätt tolka skapelsens ordning. 
Underkastelse i frivillig lydnad kan innebära att vara kritiskt lojal, men är 
oförenlig med kallelsen om den förstör en god ordning. Underkastelse som 
är frivillig men okritisk är oförenlig med kallelsen om ordningen inte är 
god. 

Det tredje kännetecknet på en kallelsemodell är att den gör en åtskillnad 
mellan person och ämbete. Luther tolkade etiken och reglerna i dessa sfärer 
olika. Jönsson och Childs ser dem som två aspekter på ett arbetsrelaterat 
sammanhang. Förmodligen kan denna skillnad förklaras genom att Luther 
såg den personliga moralen och samhällsmoralen som två ordningar inrät-
tade av Gud som människan bör underordna sig. Jönsson och Childs utfor-
mar sin etik i relation till ett sekulärt samhälle som inte är homogent utan 
pluralistiskt. Det kan vara en förklaring till att särskilt Childs ser tron som 
en gemensam nämnare för både personen och yrkesrollen. Det finns dock 
en radikalitet i Luthers distinktion som är relevant att utveckla och som 
skiljer kallelsemodellen från en dygdetisk modell. 

Massmedieteorierna och reportrarnas egna uppfattningar om arbetet  
visar att det finns en skillnad mellan de ideala föreställningarna om yrket 
och den praktiska tillämpningen. Det finns en kollektiv yrkesroll och en 
professionell kultur som journalisterna ingår i. Yrkesrollen och ideolo-
gierna kring den utgör en självständig sfär på så vis att vissa av de uppgifter 
som finns i yrkesrollen inte har kopplingar till personen utan profilerar 
uppgiften. Journalisterna gör själva den åtskillnaden exempelvis när de 
beskriver sin yrkesidentitet. Det är i sin roll som journalister som de upp-
lever sig ha rätt att ringa på hos folk och intervjua dem eller tala med per-
soner drabbade av olyckor. Det gör de inte som privatpersoner. Därmed 

                                                                                                                           
Blum vill bredda förståelsen av den moraliska excellensen till att inkludera även sådana 
moraliska hjältar som Oskar Schindler. Under nazisternas ockupation av Polen, 1939–1945, 
räddade Schindler livet på tusentals judar, riskerade sitt eget liv och förlorade sin förmögen-
het. Även om Schindler levde ett moraliskt oansvarigt liv i övrigt, enligt Blum, så var han 
moraliskt excellent i just detta sammanhang. Blum frågar retoriskt om Schindler hade kun-
nat bli moraliskt excellent utan nazisternas ondska. 
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finns det också i yrkesrollen en särskild identitet som inte är synonym med 
den personliga. Likaså beskriver reportrarna yrkets ideal så, att de på ett 
plan kan tolkas som en allmänmänsklig etik, såsom sanning, hänsyn, rätt-
visa eller empati, men att de när de relateras till yrkesverksamheten får en 
specifik betydelse. Det finns alltså handlingar som anses tillåtna i den pro-
fessionella sfären men inte motiverade i den personliga. 

Frågan är då om en god journalist också behöver vara en god människa. 
Svaret är ja, men en god journalist och en god människa är inte samma sak. 
Det som personen uppfattar som goda handlingar i sitt personliga liv  
kanske är förödande i hennes yrkesliv. Luther ansåg exempelvis att en do-
mare har rätt att utöva våld mot brottslingar i form av frihetsberövande och 
att militärer har rätt att tillgripa våld i krigssituationer. Däremot har doma-
ren och militären ingen rätt att utöva våld i det personliga livet. En jämfö-
relse kan göras med journalisternas makt att utöva en form av politiskt våld 
gentemot makthavare. När makten granskas har journalisten rätt att tillgripa 
politiskt våld för att värna samhällsordningen. En god journalist granskar 
makten – eller informerar eller underhåller beroende på hur hennes yrkes-
roll definieras i sammanhanget. Men i sitt privata liv har hon inte rätt att 
utöva något som helst våld. Då gäller andra ramar för moraliska handlingar. 
När reportrarna beskriver sitt förhållande till yrket som en identitet mer än 
ett jobb, kan det tolkas som att de identifierar sig med yrket och dess befo-
genheter. Det är inte samma sak som att personligheten uppgår i yrket utan 
innebär fastmer att de bejakar sin yrkesroll som en del av sitt självförverk-
ligande och sin autonomi. Att vara en god reporter innebär då att fullfölja 
intentionerna i den specifika yrkesrollen. 

I detta sammanhang vill jag återigen anknyta till Blum som skiljer  
mellan kallelse och roll. Kallelsen genomsyrar oss, till skillnad från rollen 
som vi utför utan att behöva vara engagerade på ett personligt plan. 

The notion of a vocation implies that the ideals it embodies are ones that 
speak specifically to the individual in question. There is a personal identifi-
cation with the vocation, with its values and ideas, and a sense of personal 
engagement that helps to sustain the individual in her carrying out the ac-
tivities of the vocation./---/An individual needs to be in some way especially 
personally suited to a type of work in order for it to be a vocation, whereas 
this is not so for a role./---/an individual with a vocation must believe 
deeply in the values and ideals of the vocation and must in some way 
choose or at least affirm them for herself.631 

                             
631 Aa, s 104. Mikael Lindfelt anser att Blum ”ger kallelseyrket ett slags sekulariserad karak-
tär av de religiösa aspekter man traditionellt förknippat med förståelsen av ett kallelseyrke”. 
Lindfelt, Mikael; Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal, Nya Doxa, Nora 1999, 
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Vi kan ha en kallelse i vårt privata liv och vi kan ha en kallelse i yrkes-
rollen. Jönsson och Childs uppfattar kallelsen i arbetet som en identitet på 
liknande sätt som Blum. Kallelsen i yrkesrollen innebär att journalisten inte 
identifierar arbetet med det hon presterar utan med de egenskaper det har. 
Identiteten består i att det är en specifik person som utför verksamheten. I 
en roll finns det fastställda uppgifter som gäller lika oberoende av vem som 
utför dem.632 Yrkesgemenskapen tycks vara en förutsättning för kallelsen. 
Också i den meningen är det relevant att skilja mellan person och ämbete. 
Den som endast använder yrket som medel för att främja det egna goda 
förlorar en viktig poäng i och med att yrket innehåller värden som är obero-
ende av individerna. Det framstår som om journalistens yrkesroll i ett  
kallelseperspektiv behöver ha ett självändamål och inte vara prestations-
styrd, att reportern är engagerad i uppgifterna och inte utför dem rutin-
mässigt samt att den som utövar kallelsen svarar på ett värde som ligger 
utanför henne själv. 

Den fjärde delen i en kallelsemodell är att tjäna sin nästa. Childs utveck-
lade en kärleksetik som innebär att göra mer gott än vad som krävs. Det 
betyder inte att prestera mer resultat, utan att gå en extra mil, som Childs 
beskriver det. Alltså att ge mer omsorg, ta mer hänsyn, visa större respekt 
och vara mer rättvis än vad som förväntas. Det är innebörden av självupp-
offringen i kärleksetiken. Det är på denna punkt som journalisterna själva 
beskriver sin brist på det tydligaste sättet. Journalistens nästa är alla män-
niskor som hon möter och alla människor som finns och kommer att finnas. 
Medmänniskan är alltså inte endast henne jag fysiskt möter utan också 
andra som påverkas av mina handlingar. Att tjäna är inte en plikt utan har 
en meningsbärande innebörd för vår identitet. Jönsson anser att det är en 
mänsklig erfarenhet att de som har handlat med sina medmänniskors bästa 
för ögonen också har vunnit en djup kunskap om sin egen identitet. De har 
älskat sin nästa såsom sig själva. 

Konkret så tycks den journalistiska verksamheten indela människor i  
olika kategorier efter behov. I intervjuerna framkommer att det finns skill-
nader mellan makthavare och privatpersoner, ovana och vana intervju-
personer, individer som företräder grupper – såsom invandrare, låginkomst-
tagare, brottsoffer, pensionär, kändis – och unika personer. Den journalis-
tiska berättarstrukturen ser inte människor som helheter utan i relation till 
en särskild händelse. Individer blir intervjuade därför att de har sagt eller 
gjort något särskilt eller därför att de illustrerar ett tema eller en politisk 

                                                                                                                           
s 272. Lindfelt, Mikael; Autonomi, tradition och självförverkligande. Tre artiklar om etik 
och livsåskådning, Åbo Akademi University, Åbo 1999, s 35f 
632 Blum, Lawrence; aa, s 104, 116f 



 288 

diskussion. Människor blir journalisters verktyg för att konkretisera princi-
piella argument, inte på individernas egna villkor utan på journalisternas. 

För att förstå människosynen bättre ur ett kallelseperspektiv kan en grov 
indelning göras mellan medborgaren, hjälten och makthavaren. Medborga-
ren är en strukturellt underordnad person som deltar i intervjuer därför att 
hon representerar en grupp, såsom bekymrad förälder eller missnöjd skatte-
betalare. Hon berövas på sätt och vis sin betydelse som medmänniska när 
hon används som symbol och blir en i gruppen i en imaginär föreställning 
om oss alla. Reportrarna i intervjuerna reflekterar inte över denna aspekt, 
utan underordningen av medborgaren tycks vara en del av den vedertagna 
journalistiska berättarstrukturen. Hjälten är överordnad i en berättelse och 
en nyhet i sig själv. Hon är relevant på grund av att just hon säger eller gör 
något speciellt, såsom att ha ingripit för att avbryta en våldsam situation, att 
ha skrivit en angelägen bok eller uttalar sig som expert. Dessa personer blir 
för reportrarna på ett tydligt sätt deras medmänniskor. När hjälten intervju-
as kan det vara viktigt att låta henne läsa artikeln innan den publiceras, att 
göra henne rättvisa och inte ge henne falska förhoppningar. Hjältarna kan 
vara både vana och ovana intervjupersoner, men gemensamt för dem är att 
de bemöts omsorgsfullt och med en ambition att göra dem rättvisa. Makt-
havaren är den kategori som reportrarna är mest eniga om hur de ska bemö-
ta. Det är viktigt att ha ett förtroende men lika viktigt att upprätthålla den 
egna integriteten och trovärdigheten inför andra. Det går att urskilja åtmin-
stone två förhållningssätt i intervjuerna. För det första kan hon avkläda 
makthavaren hennes mänskliga värdighet och integritet. För det andra att 
kan hon granska makten men ändå försvara makthavarens mänsklighet.633 

När reportern avkläder makthavaren hennes mänskliga värdighet och  
integritet så är makthavaren en symbol eller ett objekt för något som ifråga-
sätts av journalisterna eller av andra makthavare. När journalisterna berättar 
om processerna i så kallade drev så är resonemanget att makthavaren kan 

                             
633 Den politiska reportern Margit Silberstein reflekterar i en krönika över journalistens 
makt: ”En politikers popularitet beror förstås i första hand på handling och politisk gärning. 
Men likt börsmäklarna kan vi journalister prata upp eller ned en politikers värde. Och orden 
är ofta i svart eller vitt, antingen eller. Vi gillar en vinnare – tills vi tröttnar. Då ratar vi det 
vi själva varit med om att skapa. Den strålglans vi strör kommer nästan alltid från flocken. 
Och när vi sågar, sågar vi också i flock, allihop på en gång.” Silbersten, Margit; ”Vem blir 
mysigast i valet 2006?”, Journalisten, 7-13 feb 2006. I en licentiatavhandling drar Joakim 
Nilsson slutsatsen att journalister må vara hårda granskare i drev, men de avsätter inte makt-
havare: ”förmågan att de facto avsätta en politiker verkar istället bero på externa aktörer som 
drevprojekten och journalisterna bara kan hänvisa till/---/drevobjektet måste åtnjuta stöd 
från en politisk ledare eller tjänsteman/---/I de fall/---/där drevobjektet saknar stöd från en 
överordnad som drevjournalistiken också leder till att politikern får avgå.” Nilsson, Joakim; 
Offentlighetens tribunal. Drevkarlar och demokrati, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds 
universitet 2004 
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avkrävas moraliskt ansvar men inte behöver bemötas moraliskt ansvarsfullt 
eftersom det är rollen som granskas. Det ingår i förutsättningarna att göra 
henne omänsklig. Detta förhållningssätt är inte förenligt med en kallelse-
modell, eftersom makthavaren görs omänsklig och används som medel för 
att nå publicistiska resultat. Agerandet påverkar också reporterns eget arbe-
te därför att hon drivs av egennytta och överordnat rolltänkande snarare än 
av kallelsen. 

När reportern granskar makten men ändå försvarar makthavarens 
mänsklighet så präglas mötet av ömsesidig respekt. Journalisten har makten 
att skandalisera men avstår av hänsyn till integriteten hos medmänniskan 
bakom makten. För att komma dithän behöver både reportern och makt-
havaren ”gå en extra mil” och uppoffra tillfällig berömmelse och presta-
tionsjakt. Istället för en granskning av rollen som objekt är det människan i 
rollen som får svara för de handlingar som ifrågasätts. Journalisten har 
makt att beröva makthavaren hennes värdighet, men avstår därför att makt-
havaren är hennes nästa. Ett sådant förhållningssätt gör arbetet identitets-
skapande i den meningen att hon motstår frestelsen att kränka, men bevarar 
värdigheten i sin uppgift att granska. Detta förhållningssätt är förenligt med 
en kallelsemodell därför att det innebär en omsorg om nästan samtidigt som 
uppgiften i yrket utförs. 

Att tjäna sin nästa innebär att bevara hennes värdighet och integritet. Det 
betyder att inte objektifiera henne till såsom medborgaren eller makthava-
ren som avkläds sin mänsklighet, utan se den som intervjuas som en unik 
person som är aktuell på grund av en särskild händelse eller åsikt, såsom 
hjälten eller makthavaren som bevarar sin mänsklighet. Reportern å sin sida 
tjänar sin nästa genom en kärleksetik, det vill säga att hon offrar sina egna 
prestationer och därmed blir arbetet självförverkligande och medmänniskan 
respekteras för sitt egenvärde. 

Det femte kännetecknet på en kallelsemodell är omvändelse. Det är ett 
drag som särskilt skiljer denna modell från dygdetik och ansvarsmoral  
eftersom det förutsätter en omvändelse till gudstro eller till en livsåskåd-
ning som definierar människan som en andlig eller religiös varelse. Skälet 
för omvändelsen är hos Luther att vi är bristfälliga människor som endast 
kan räddas genom tro på Gud. Jönsson talar inte specifikt om omvändelse 
men menar att en del av självförverkligandet är att tillvaron och män-
niskorna inte är perfekta. Childs utformar en omvändelse som han bygger 
på en kristen förståelse. Jag använder omvändelsen i yrkesetiken som en 
metafor för att beskriva en process från ett tillstånd till ett annat utifrån en 
tolkning av tillvaron som andlig. Att omvända sig är att lämna någonting 
bakom sig och rikta sig åt ett annat håll. Omvändelsen i en kallelsemodell 
för journalister kan beskrivas som att ta avstånd från destruktiva mönster 
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som var och en utför i yrkesrollen och ta ställning för det gemensamma 
goda. Det handlar inte enbart om enstaka handlingar utan om en ny värde-
ring av yrket, både hos den enskilda reportern och i yrkesgemenskapen. 
Men även om vi har en fantastiskt rik begåvning och talang för vårt yrke så 
räcker vi inte till. Vi håller inte alltid vad vi lovar. Vi tror att vi gör rätt fast 
det blir fel. Vi förstår inte alltid sammanhangen. Vi är fega när vi behöver 
vara modiga – och vi är självupptagna när vi borde se medmänniskan intill. 

Omvändelsen består av tre delar. Den första är att se sina egna och grup-
pens brister. Den andra är att försonas med dem reportern har behandlat 
felaktigt. Den tredje är att tro på det som omvändelsen riktar sig mot. Bris-
terna hos en journalist kan identifieras som arbetet som prestationsinriktat, 
att blint lyda regler, att låta yrkesrollen bli ett medel för egna syften, att inte 
skilja mellan person och ämbete utan antingen låta egenintresset ta över-
handen eller utplåna sig själv för rollens skull samt att behandla medmän-
niskan som ett objekt med följd att hon förlorar sin mänskliga värdighet 
och integritet. Enligt en kallelsemodell hör bristerna till livets villkor. Vi är 
inte fullkomliga och har ingen möjlighet att bli det. Däremot har vi förmåga 
att skilja mellan rätt och fel och ont och gott. Eftersom vi som skapade 
varelser har vi fått kunskap om den naturliga ordningen. Därför har vi  
också förmåga att ångra oss när vi gör fel och bryter mot den goda ord-
ningen. Omvändelsen sker när vi inser våra brister, ångrar oss, ber om för-
låtelse och får förlåtelse för det vi har gjort. Omvändelsen är en försonings-
process. Utan detta perspektiv är kallelsemodellen handlingsförlamad. Det 
är nyckeln till människosynen och till arbetets mening. Att reportern försö-
ker göra goda handlingar är därför lika viktigt som att hon erkänner att hon 
är bristfällig. 

I intervjuerna berättar reportrarna att de kan ångra sig och känna skuld 
inför dem de har intervjuat. Däremot verkar inte förlåtelse och försonings-
handlingar förekomma på individnivå. Möjligen uppfattas yrkesrollen på ett 
sådant sätt att den skulle förlora i prestige eller självständighet om report-
rarna erkänner att de gör fel. Att erkänna misstag och brister är att blotta sig 
själv och det framstår inte som om den möjligheten är aktuell. Det finns en 
officiell botgöringsinstitution i form av saneringsnämnder som påtalar fel 
och brister i det publicistiska och i journalisternas arbetsmetoder. De ären-
den som fälls får sona sin brist genom en bötessumma och publicering av 
fällningen. Även formella fel och sakuppgifter rättas mer eller mindre dag-
ligen med en anonym avsändare, men detta är fel som kan tillskrivas det 
institutionella ansvaret. Moraliska brister verkar däremot skylas över trots 
att det finns en medvetenhet om dem. Problemet med att processen sällan 
verkar komma längre än till insikt om bristen är att den goda ordningen inte 
kan uppnås, det vill säga att försoning inte sker mellan journalister och 



 291 

intervjuade, mellan reportrar sinsemellan och mellan reportrar och deras 
chefer. Skulden stannar på halva vägen och skymmer sikten för en god 
yrkesetik. Omvändelse till tro på den goda ordningen kan vara att låta yr-
kets ideal genomsyra samvetet, att bejaka lydnaden genom att underordna 
sig den goda ordningen, att låta arbetet ha ett självändamål samt att bemöta 
medmänniskan enligt en kärleksetik så att hon bevarar sin integritet och 
värdighet. 

Kritik av kallelsemodellen 

Sedan du delat upp dig och gett nationen dess lagliga del och klassen dess 
solidariska del och arbetet vad arbetsgivaren kräver och partierna och  
samfunden vad din övertygelse kräver återstår ett stycke av dig, det minsta 
stycket, stuvbiten.634 

Denna modell utgår från en föreställning om en naturlig lag för vad som är 
rätt eller fel och att vi har en förmåga att skilja däremellan. Oavsett om man 
som Luther eller Childs förutsätter en gudstro för kallelsen eller om man 
som Jönsson istället motiverar kallelsen utifrån det dubbla kärleksbudet, så 
är den naturliga lagen ett villkor. I min modell för en kallelsemodell för 
journalister har jag argumenterat utifrån föreställningen om en skapelse-
ordning och bejakat kravet på att människan är en andlig varelse. Däremot 
har jag inte förutsatt en gudstro för relevansen i kallelsemodellen. 

Villkoret om en naturlig lag rymmer en universaliserbarhet i och med 
att det är en lag som gäller överallt för alla tider och för alla. Enligt denna 
föreställning är moraliskt goda handlingar relaterade till en överordnad lag 
gentemot vilken handlingars värde bedöms. Av alla modeller som har dis-
kuterats är troligen kallelsemodellen den som starkast gör anspråk på uni-
versaliserbarhet. Men det finns problem med den här positionen, nämligen 
att tolkningen av den naturliga lagen går för långt i synen att förnuftet kan 
identifiera objektiva moraliska värden. En sådan kritik har riktats bland 
andra från William Schweiker och det är en kritik som jag delar.635 Att be-
jaka att det finns objektiva värden innebär inte att vi kan identifiera dem 
med vårt förnuft. Med tanke på människans bristande rationella förmåga 
och bristande karaktär så är det sannolikt att vi inte förmår att urskilja vilka 
värden som är objektivt goda och vilka som inte är det. De värden som 

                             
634 Aspenström, Werner; ”Det som blev över”, ingår i diktsamlingen Under tiden 1972, ur 
Samlade dikter 1946–1997, Månpocket, Bonniers, Stockholm 2000 
635 Jämför avsnittet ”Värden i världen” i kapitel fem. 
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bedöms vara universella kan lika gärna vara styrda av makt och egen-
intressen. Kritiken mot kallelsemodellens universaliserbarhet är att den 
riskerar att förväxla den naturliga lagen med identifikationen av de objek-
tiva värden den framhåller som goda och rätta. Enligt den hermeneutiska 
realismen är det möjligt att bejaka objektiva värden utan att dra slutsatsen 
att det är samma värden som vi själva omfattar. Det är en position som jag 
finner realistisk och hållbar och som dessutom kan rymma både universali-
serbarhet och mångfald på samma gång. Kallelsemodellen riskerar att kon-
servera de ordningar som vi uppfattar som goda men som inte behöver vara 
det. Den hermeneutiska realismen lämnar däremot utrymme för att ord-
ningarna aldrig är färdigtolkade. Av dessa skäl uppfyller kallelsemodellen 
inte kriteriet om universaliserbarhet. 

Mångfald är i en kallelsemodell uttryck för att arbetets mening inte är 
bunden till vad som presteras utan till arbetets och yrkespersonens egen-
värde. Luther, Jönsson och Childs beskriver det som att små och stora in-
satser värderas på samma sätt och att varje person har sin speciella begåv-
ning och sina uppgifter som verkar för det gemensamma. Det hör till ska-
pelseordningen att den är mångfaldig. Även tjänandet har ett mångfalds-
perspektiv på så vis att vår nästa är alla som vi möter och alla som påverkas 
av våra handlingar. Det innebär att verksamhetens mångfald i stort sett är 
gränslös. Denna beskrivning av tillvaron verkar stämma överens med jour-
nalisternas upplevelse av arbetslivet när det fungerar som de själva anser 
vara bäst. Exempelvis kan de drivas av ideal om rättvisa och en längtan 
efter att få förverkliga sina talanger. I den konkreta verksamheten utformas 
detta på en mångfald olika sätt beroende på person och situation. Likaså 
beskrivs förhållandet till medmänniskan fungera bäst när reportern ger  
utrymme för olikhet och unicitet. Av dessa orsaker anser jag att kallelse-
modellen infriar kriteriet om mångfald. 

Erfarenhet berör både de individuella och de kollektiva sammanhangen. 
I intervjuerna visar det sig att reportrarna har en ambivalent inställning till 
kallelsen. Flera av reportrarna beskriver sitt yrke som ett kall. De berättar 
att yrkesrollen är en del av deras identitet och att de inte frånkopplar jour-
nalisten inom sig ens privat. Flera av dem har valt sitt yrke för att de vill 
kämpa för någonting större. De kan se sin yrkesroll som ett hantverk för att 
förverkliga kallelsens ändamål. De beskriver också rätten att med yrkets 
makt utöva politiskt våld gentemot det som uppfattas som orättvisor eller 
maktmissbruk. Så långt är journalisternas berättelser förenliga med en kal-
lelsemodell. Men det finns också de som framför allt har yrket för att det är 
ett medel för att utveckla egna talanger, för att det är roligt att skriva och 
resa eller därför att det tillfredsställer ett narcissistiskt behov. De vill ha ett 
eget utbyte av yrket och tenderar att placera sina egna intressen framför 
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yrkespliktens. En sådan inställning till yrket kan inte kombineras med en 
kallelsemodell, eftersom drivkraften är egennyttan snarare än självupp-
offringen. Ingen av reportrarna tillhör helt och hållet den ena eller den 
andra sidan. Oftast är motiven en mix av bådadera, men var och en tenderar 
att starkare identifiera sig åt det ena eller det andra hållet. Utifrån intervju-
erna så framstår kallelsen vara ett relevant synsätt på journalisternas arbete. 
Kallelsemodellen uppfyller alltså kriteriet om erfarenhet. 

Kallelsemodellens människosyn grundar sig i en uppfattning om män-
niskans bristande förmåga att vara god. Människan lever i ett beroendeför-
hållande till en andlig verklighet och hon realiserar sig själv när hon  
omvänder sig och när hon tjänar sin nästa. Denna människosyn ger utrym-
me för det unika och den är öppet tolkande inför medmänniskans behov. 
Dessutom anser jag att den är realistisk eftersom den räknar med män-
niskans behov, förmågor och brister. Behovet av försoning, förmågan att ge 
förlåtelse och bristen vad gäller att vara god. Liksom den hermeneutiska 
realismen placerar kallelsemodellen människan i relation till en tillvaro som 
är större än hennes förnuft eller känslor. Människans värde och värdighet 
grundas då inte enbart på det hon själv kan motivera förnuftigt utan på ett 
värde utanför människan som gör hennes värdighet oantastlig. Kallelse-
modellen finner jag motsvarar kriteriet om en hållbar människosyn. 

Kallelsemodellen tycks kunna förena en godtagbar människosyn med  
erfarenheter om vad kallelsen innebär på ett praktiskt och individuellt plan. 
Den kritik som kallelseläran riktar mot människans bristande karaktär och 
begränsade godhet besvaras med möjligheter till försoning och rättfärdighet 
inför Gud. Journalisternas erfarenhet visar att det finns ett behov av att 
erkänna sin brist, men det finns få vägar till försoning. Kallelseläran har 
dessutom en radikal uppfattning om arbetets mening som inte relateras till 
prestation utan till personens egenvärde. Det är en uppfattning som harmo-
nierar med modellens människosyn och öppnar kallelsen för mångfaldens 
möjligheter. Däremot utgår synsättet från den naturliga lagen, vilket blir ett 
problem i tolkningen av moraliska värden. Universaliserbarhet som grundas 
på principen om att vi med förnuftet kan identifiera objektiva värden är inte 
en hållbar position. Därmed är kallelsemodellen inte koherent. 

Konklusion 
Alternativet till en reglerad yrkesetisk modell har i detta kapitel varit en 
kallelsemodell. Det karakteristiska för den är att den grundas på en före-
ställning om den naturliga lagen. Människan vet av naturen skillnaden mel-
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lan ont och gott, men har brister som gör att hon inte klarar av att vara en 
god människa. 

Luther utvecklar en teologi och kallelselära vars viktigaste princip är att 
människan kan räddas endast genom tron på Gud. Det är inte genom egna 
handlingar eller prestationer som vi kan förverkliga oss själva och rädda oss 
från det onda, utan genom nåden och tron. Tre perspektiv kan urskiljas i 
Luthers kallelselära med inriktning på arbetet. (1) Att kallelsen utgörs av 
omvändelse genom tro. I ett yrkesetiskt sammanhang är det relevant att 
fråga vad en sådan omvändelse innebär i vår tid och vad tron ska känne-
tecknas av. (2) Luthers positiva syn på arbetet som en skapelseprocess, 
vilket betyder att vi tjänar våra medmänniskor på så vis att vi ibland lider 
och uppoffrar oss för vår nästas skull. (3) Att skilja mellan person och  
ämbete, alltså mellan vår privatperson och vår yrkesroll. I båda sfärerna är 
lydnaden en eftersträvansvärd egenskap för att ordningen ska upprätthållas. 

Ludvig Jönssons arbetsetik är allmänmänsklig och utgår från det dubbla 
kärleksbudet. Tyngdpunkten hos Jönsson ligger i hans syn på arbetet som 
självförverkligande. Han är dock kritisk till uppfattningen om arbetet som 
tjänande och självuppoffrande. Istället utvecklar han principer för arbets-
glädje och ansvar för det goda arbetet. James M Childs grundar sin etik på 
ett dygdetiskt drag som relaterar sig till en skapelse- och omvändelse-
teologi. Han försvarar en kärleksetik som innebär att göra mer än vad som 
krävs, det vill säga mer än vad en minimalistisk etik kräver. Nästans behov 
och vår inre karaktär ska prägla våra självuppoffrande handlingar. Childs 
arbetsetik innehåller fyra övergripande frågeställningar: tro, kallelse, män-
niskans egenvärde och goda handlingar. Att omfatta den kristna tron får 
konsekvenser för hela livet, för vår livsförståelse. De mest välunderbyggda 
argumenten för en yrkesetik hittar jag hos Childs. En kallelsemodell bör 
tillföra något utöver en allmänmänsklig etik, utan att förneka det univer-
sella draget i etiken. Den bör också bejaka omvändelsens betydelse.  
Omvändelsen behöver dock inte vara konfessionell, enligt min uppfattning, 
utan kan också vara existentiell. En yrkesetisk kallelsemodell bör innehålla 
uppfattningar om arbetet som en skapelseprocess, lydnadens betydelse, 
åtskillnaden mellan person och ämbete, att tjäna sin nästa samt omvändelse. 

I mitt förslag till en kallelsemodell för journalister finns det fem  
beståndsdelar: (1) Skapelsens ordning, som kan indelas i samhällsordning-
ens roll för journalistiken, journalistikens inflytande över människors verk-
lighetsförståelse och den egna professionella sfären. Det visar sig att vad 
som betraktas som en god skapelseordning beror på vad för slags ordning 
vi menar. Om den identifieras med de konkreta existerande politiska och 
sociala sfärerna så tenderar ett konsekvensneutralt synsätt att stämma bra 
överens med en kallelsemodell. Om ordningen däremot är någonting utöver 
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de bestående politiska och sociala sfärerna så verkar den sociala ansvars-
teorins perspektiv vara mer förenligt med en kallelsemodell. (2) Lydnad 
innebär att de som har förmåga att agera enligt situationens förutsättningar 
och leva i enlighet med den goda ordningen förverkligar intentionerna med 
lydanden. Underkastelse i frivillig lydnad kan innebära att vara kritiskt 
lojal, men är oförenligt med kallelsen om den förstör en god ordning.  
Underkastelse som är frivillig men okritisk är oförenlig med kallelsen om 
ordningen inte är god. (3) Person och ämbete är två skilda saker men är 
ändå relaterade till varandra. Vi har kallelser i vårt privata liv och vi har en 
kallelse i yrkesrollen. Dessa bör inte sammanblandas med varandra efter-
som uppgifterna är olika. Däremot är de lika så till vida att uppgifterna inte 
bör vara prestationsstyrda. Att leva i sin kallelse innebär dessutom att vara 
engagerad och inte utföra uppgifter rutinmässigt. (4) Att tjäna sin nästa är 
den punkt där journalisterna själva beskriver sin brist tydligast. Journalis-
tens nästa är alla människor hon möter och alla som påverkas av hennes 
handlingar. En förenklad diskussion om journalistens nästa i förhållande till 
empirin visar att hon kan indelas i fyra grupper: medborgaren som är den 
anonyma; hjälten som framställs personligt och som unik; makthavaren 
som granskas och berövas sin mänskliga värdighet samt makthavaren som 
granskas och behåller sin mänskliga värdighet. (5) Omvändelsen är kallel-
semodellens mest särpräglade drag och innebär att ta avstånd från destruk-
tiva mönster som var och en påverkas av i yrkesrollen och ta ställning för 
det gemensamma goda. Omvändelsen består av tre delar: att se sina egna 
och gruppens brister; att försonas med dem som reportern har behandlat 
felaktigt samt att tro på det som omvändelsen riktar sig mot. I den journa-
listiska verksamheten verkar moraliska brister skylas över trots att det finns 
en medvetenhet om dem. 

När jag granskar kallelsemodellen i relation till mina egna fem kriterier 
på en godtagbar modell så uppfyller den kriterierna om mångfald, erfaren-
het och människosyn, men däremot uppfyller den inte kriteriet om univer-
saliserbarhet. Därmed är kallelsemodellen inte koherent. 
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9. Den moraliska journalisten  

Bland mycket annat är massmediernas uppgift att varsna och skildra alterna-
tiva världar, något annat än det som förefaller omedelbart givet och som 
tränger sig på med det skenbart självklaras pretentioner på auktoritet. Vad vi 
talar om är massmediernas värld, eller världar, mångfaldiga världar! Till 
denna mångfald leder många vägar och många portar öppnar sig för den 
som knackar på. Mångfald har med frihet att göra, med befrielse, så att man 
öppnar vägen till andra möjligheter än den givna och näraliggande.636 

Den fria återgivningen av Lars Gyllenstens ord om massmedierna kan läsas 
som en genomgående diskussion i hela denna avhandling. Frågan om vad 
en godtagbar yrkesetisk etik innebär låter sig inte besvaras med en hand-
lingsreglerad etik. Argument för det gav jag i kapitel fem. Däremot är en 
karaktärsinriktad modell mer anpassad för en tillämpad etik såsom journa-
listernas yrkesetik. I de tre senaste kapitlen har jag diskuterat tre modeller 
som är karaktärsgrundade på olika sätt. Jag har också granskat dem i förhål-
lande till vad jag anser är kriterier på en hållbar yrkesetisk modell. 

I detta sista kapitel ska jag presentera min egen holistiska modell i tre 
steg. (1) Att inta ett holistiskt perspektiv innebär att ha ett synsätt på etik 
som skiljer sig från andra modeller som jag har analyserat. Inledningsvis 
definierar jag därför vad jag menar med holism. (2) Därefter presenterar jag 
en yrkesetisk modell för journalister utifrån ett holistiskt synsätt. (3) Slut-
ligen diskuterar jag holismen i förhållande till den dygdetiska modellen, 
den ansvarsmoraliska modellen och kallelsemodellen. Min framställning 
prövas i relation till de fem kriterier som utmärker en godtagbar yrkesetisk 
modell. Det finns två syften med kapitlet. Det ena är att formulera vad en 
moralisk journalist är. Det andra är att ge ett normativt bidrag till journalis-
ters yrkesetik utifrån ett holistiskt perspektiv. Kapitlet avslutas med en 
konklusion. 

                             
636 Ekdahl, Mats; aa, s 5. Dessvärre jag inte funnit den ursprungliga källan till citatet, men 
jag vill gärna ha det med eftersom det på ett träffande sätt illustrerar den aspekt av holism 
och mångfald som jag diskuterar. Ekdahl citerar orden fritt efter författaren Lars Gyllensten. 
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Helheten och delarna – om holism 

This is how we must see ourselves: as part of a reality that is bigger than us 
and yet limited by us at the very same time.637 

Tanken med en yrkesetisk modell är inte att utveckla ett verktyg som är 
handlingsreglerande för en verksamhet. Ett sådant perspektiv på moral och 
etik är alltför begränsat och har utsatts för befogad kritik framför allt från 
en ansvarsmoralisk position och i invändningarna mot den reglerade yrkes-
etiken. Holismen638 är liksom de övriga tre alternativa modellerna till en 
reglerad etik ett annat sätt att formulera vad yrkesetik är. En holistisk  
modell ska alltså inte tolkas som en sluten och färdig lösning, utan som ett 
redskap för att fördjupa den moraliska medvetenheten och bidra till diskus-
sioner om den goda och önskvärda journalistiken – som befolkas av mora-
liskt ambivalenta journalister. 

Grundtanken med holismen är att helheten är mer än summan av de  
enskilda delarna. (1) Det innebär att etiken inte är helt och hållet rationali-
serbar, det vill säga att helheten i ett etiskt förhållningssätt inte enbart  
behöver härledas ur de enskilda delarna. Moral är mer än värderingar, prin-
ciper och konsekvenser, vilket innebär att den är mer än individuella och 
kollektiva antaganden sammantagna. (2) Holismen innebär också att hel-
heten påverkar enskildheterna och att enskildheterna påverkar helheten. I 
ett holistiskt perspektiv betyder moral att gå utöver det personliga individu-
ella perspektivet och betrakta världen som helhet – en process som pågår åt 
båda håll.639 

Holismen har ibland beskrivits som epistemisk, som ett nät av övertygel-
ser om det vi kan veta, en förnuftskunskap till skillnad från kunskap som 
grundas på sinneserfarenhet. Det har funnits flera varianter av holism. En 
måttlig holism räknar med att den kan omfatta större helheter än de som 
utgörs av våra relationer till varandra. En extrem holism argumenterar  
utifrån synsättet att de nätverk av relationer som finns är de enda vi kan 

                             
637 Lynch, Michael P; Truth in Context. An Essay on Pluralism and Objectivity, A Bradford 
Book, Cambridge 2001, s 154 
638 Holism kommer av grekiskans holos, som betyder hel och odelad. Termen användes 
första gången som ett filosofiskt begrepp 1926 av den sydafrikanske filosofen Jan Smuts 
(1870–1950). Hans holism stod i kontrast till mekanistiska och materialistiska uppfattningar 
om världen. 
639 Den amerikanske filosofen Fritjof Capra har beskrivit det holistiska perspektivet utifrån 
metaforen av en cykel: ”A holistic view of, say, a bicycle, means to see the bicycle as a 
functional whole and to understand the interdependence of its parts accordingly.” Capra, 
Fritjof; The Web of Life. A New Synthesis of Mind and Matter, Harper Collins Publishers, 
London 1996, s 6 
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veta något om. Jag använder begreppet på det vidare och måttligare sättet 
och anser att det vi vet om moral inte enbart är förnuftsgrundat – även om 
det inte ska strida mot förnuftet – utan också omfattar livsåskådnings-
perspektiv och estetiska dimensioner.640 Min förståelse av holism utgår från 
två påståenden: 

 
1. Att helheten är större än de enskilda delarna betyder att tillvaron 

både är rationell, det vill säga begriplig, och icke-rationell, det vill 
säga inte förutsebar. 

2. Att helheten är större än jag själv betyder att den normativa etiken 
bör relateras till en livsåskådning. Min moral bör harmoniera med en 
försvarbar tolkning av tillvaron som helhet. 

Att tillvaron både kan vara begriplig och samtidigt oförutsebar kan i ett 
sammanhang där etisk teori ska diskuteras framstå som förryckt – eller 
åtminstone som motsägelsefullt. Troligen beror det på att filosofer, etiker 
och teologer är så vana vid att tänka ändamålsenligt och rationellt kring 
etiken att den riskerar att utesluta det som människor i allmänhet kan upp-
fatta som självklarheter. Ett liknande synsätt förespråkas indirekt av den 
amerikanska filosofen Susan Wolf som anser att försvaret av godhet som 
ändamålsenlig för människans handlingar är felaktigt därför att det strider 
mot människors erfarenheter. Hon argumenterar för att vi måste ”ändra vår 
uppfattning om vad det innebär att bejaka en moralteori” och ifrågasätta 
antagandet att det ”alltid är bättre att vara moraliskt bättre.” Huvudskälet 
till hennes invändning är att etik inte bör uppfattas som en uppsättning  
objektiva värden i ett hierarkiskt system. Vi måste, både i filosofin och i 
livet, vara ”beredda att ställa frågor ur ett perspektiv som är fritt från bind-
ningen till något bestämt välordnat värdesystem.”641 

Konstnärer har troligen en större frihet att tolka tillvarons paradoxer utan 
att behöva rationalisera bevis för dem. Därmed inte sagt att de beskriver 
verkligheten djupare eller mer sant, men metoderna i ett skapande förhåller 
sig till andra regler än de filosofiska och teologiska. I filmen Veronikas 

                             
640 Ett liknande sätt att förstå holism har Göran Lantz som argumenterar för att tillämpad 
etik bör vara holistisk. Med holistisk etik menar Lantz sådan etik som är bred, djup och vid. 
En bred etik har utrymme för överloppsgärningar, dygder och ideal. En djup etik relaterar 
etiska problem till konkreta sammanhang under långa tidsperioder. En vid etik placerar 
etiken i sitt historiska och sociala sammanhang. Det senare har etikern Göran Möller ut-
tryckt med metaforen etikens landskap. Lantz, Göran; ”Applied Ethics: What Kind of Ethics 
and What Kind of Ethicist?”, Journal of Applied Philosophy, Vol 17, No 1, Blackwell Pub-
lishers Oxford/Malden 2000, s 21f 
641 Wolf, Susan; ”Moraliska helgon”, Ahlenius, Henrik (red); Vad är moraliskt rätt? Texter i 
normativ etik, Thales, Stockolm 2004, s 357, 393f 
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dubbelliv av den polsk-franske regissören Krzysztof Kieslowski (1941–
1996) framställs verkligheten som en holistisk helhet där det osynliga för 
huvudrollsinnehavaren görs synligt för filmens betraktare genom kamerans 
blick. Den polska sångerskan Weronika dör i en hjärtattack under en  
konsert. I samma stund vaknar en djup sorg och saknad hos fransyskan  
Véronique. Hon bestämmer sig för att inte bli sångerska. Sambanden speg-
las som genom en prisma. Intuitivt vet hon att något har hänt men rationellt 
kan hon inte förklara det. Filmen fångar en tolkning av verkligheten som 
jag ansluter mig till och som med sin berättelse gestaltar vad det innebär att 
helheten är större än de enskilda delarna. 

I kapitel fem pläderade jag för det som William Schweiker kallar  
hermeneutisk realism, vilket innebär att vi bejakar att det finns reella vär-
den men att det återstår för oss att tolka dem. Det är en uppfattning som 
med fördel kan kombineras med en holistisk förståelse av verkligheten. I en 
kristen livsåskådning, vilken jag personligen ansluter mig till, tillför beja-
kandet av reella värden som är oberoende av människans uppfattningar om 
dem, en dimension av möjlig ödmjukhet och upplevelse av ett existentiellt 
sammanhang. Jag skriver möjlig eftersom tron på objektiva värden också 
kan tas till intäkt för totalitära och homogena tolkningar av tillvaron –  
vilket inte är förenligt med ett holistiskt synsätt. Den kristna tron (och 
många andra religioners) är att jag och allt det som finns är skapat av Gud. 
Skapelsen kan i detta resonemang tolkas som en metafor för att de enskilda 
delarna är en del av en större helhet som vi delvis känner och delvis inte vet 
något om. Det ger oss ett perspektiv på moral i det mänskliga livet som 
betyder att den är en del av ett sammanhang som är större än jag själv  
rationellt kan förstå eller erfara. Levinas beskrev etiken som den första 
filosofin, det vill säga att etiken är en del av de mänskliga villkoren och att 
den finns före och oberoende av våra värderingar. Det är ett annat möjligt 
sätt att beskriva grunden för etiken som icke-rationell. 

Den hermeneutiska realismen pläderar för att vi tolkar verkligheten. Det 
är skillnad mellan verkligheten och vårt sätt att uppfatta verkligheten. Det 
är en ständigt pågående process av tolkning som prövas mot erfarenheter i 
livet. Att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt är att öppna för att tillvaron 
och värderingarna kan tolkas på flera andra sätt än det som jag gör just nu. 
Våra moraluppfattningar är alltså både en del av något gemensamt mänsk-
ligt och kulturella och individuella tolkningar som är beroende av sina  
specifika sammanhang. Ett holistiskt perspektiv är inte ett försvar för att 
våra individuella uppfattningar bör söka stöd i de objektiva värdena för att 
kunna försvaras eller avvisas. De kontextuella värdena är meningsfulla i sig 
själva. Snarare handlar det om att i hermeneutiken nå en kritisk självkänne-
dom som ständigt prövas, dels mot tillvaron som helhet, dels mot tillvaron 
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som rationell och icke-rationell. Etikern Göran Möller har gett ett bra  
argument för en hermeneutisk människosyn: 

En viktig förklaring till att människan inte helt kan förstås från ett perspek-
tiv som ligger utanför henne själv är att en människas förståelse av sig själv 
har en avgörande betydelse för vem hon är. En sådan förståelse medverkar 
nämligen till att forma den person hon är. Vem människan är, är sålunda till 
betydande del ett resultat av hur hon uppfattar sig själv.642 

För att tala med en kristen hermeneutisk retorik influerad av Levinas så 
betyder en kritisk självkännedom att vara medskapare i relation till den 
Andra. Att utvecklas som moralisk varelse är att vara utsatt. Moral föränd-
rar oss – om den är genuin. Därför är det inte rimligt att anta att det finns 
handlingsregler som kan gälla överallt i alla situationer, såsom en reglerad 
etik tenderar att göra. Enligt ett holistiskt synsätt är den vida, breda och 
djupa uppfattningen om etik inte bara en öppning för komplexitet och 
mångfald utan innebär också en utsatthet som är moralisk såväl som exis-
tentiell. Vi har inte kunskap om grunden för vår egen existens och vi kan 
inte betrakta världen som helhet utan ett personligt perspektiv. Detta synsätt 
på en moralisk utsatthet är karaktäriserande för en holistisk modell. Konse-
kvensen av ett holistiskt synsätt är att etik inte enbart är antropocentriskt 
grundad eller rationell, utan att den är ett existentiellt villkor. 

Livet, journalistiken och allting – en holistisk modell 

Jag känner ingen bra journalist som vet exakt var gränsen går. Bra journalis-
ter vet att man ständigt blir utsatt för påtryckningar och attacker, bra journa-
lister vet att man nästan dagligen utsätter sig själv för stora risker i sitt jobb. 
Det är inte sällan väldigt svårt att se var man sätter ner foten, och vilka 
andra fötter som redan står där. Bra journalister diskuterar ständigt med sig 
själva och med andra: Kan jag göra detta nu, vilka konsekvenser får det, var 
börjar och slutar mitt jobb? Det är inte lätt, det är rent ut sagt skitsvårt – och 
allt svårare och snårigare blir det. Man måste ställa sig många frågor, varje 
dag. Journalister som tvärsäkert säger sig veta var gränserna går, och alltid 
är lika tvärsäkra på var de själva står, skall man aldrig lita på. Lova det.643 

Frågan är hur vi kan kommunicera moral. Om vi tror att moral innebär att 
vissa handlingsregler är giltiga oberoende av sammanhang och att vår 

                             
642 Möller, Göran; Etikens landskap. Etik och kristen livstolkning, Arena, Stockholm 1995, s 
83 
643 Croneman, Johan; ”Lita aldrig på gränsexperter”, Dagens Nyheter, 21 mars 2006  



 301 

bristande förmåga att handla moraliskt handlar om att vi inte har tagit till 
oss moralen på rätt sätt – då kan vi inte kommunicera moral. Men om vi 
anser att moral är en ständigt pågående tolkningsprocess som är beroende 
av sina sammanhang och att vi har gemensamma mänskliga förmågor som 
går tvärs igenom kulturer, kön, religioner och klasser – då har vi potentia-
litet att kommunicera moral. Det faktum att vi inte på förhand kan räkna ut 
konsekvenserna av våra val och handlingar gör oss utlämnade som mora-
liska varelser. Det gör hela vårt liv till ett ömtåligt instrument för tillvarons 
oförutsebarhet. Vi råder inte helt och fullt över våra egna liv och inte heller 
över andras. Trots detta har människor samlat vissa erfarenheter av livet 
genom historien som gör att vi tolkar exempelvis rättvisa och sanning som 
positiva värden. En yrkesetisk modell som är godtagbar har att förhålla sig 
till livets skörhet och oförutsebarhet. Därför kan en etisk modell inte ge 
absoluta svar på hur vi ska handla och bete oss. En sådan förväntan är orim-
lig. Ambitionen med en yrkesetisk modell är istället att fördjupa förståelsen 
för hur vi kan uppfatta moral och vilka vi är som människor. Yrkesetik är 
på så sätt en existentiell diskussion utifrån vilken frågorna kan ställas om 
vem, vad och varför.  

En dygdetisk modell, en ansvarsmoralisk modell och en kallelsemodell 
är alla alternativ till en reglerad yrkesetisk modell. De skiljer sig åt genom 
att den reglerade etiken är handlingsinriktad medan de övriga tre är karak-
tärsinriktade. I min analys av dygdetiken, ansvarsmoralen och kallelseläran 
har det visat sig att alla tre modellerna har konstruktiva bidrag att ge, men 
att ingen av dem helt och hållet uppfyller de kriterier som jag anser utmär-
ker en godtagbar yrkesetik. Däremot finns det goda skäl att ta med några av 
perspektiven i en holistisk modell. En godtagbar yrkesetisk modell för 
journalister anser jag ska uppfylla kriterierna om universaliserbarhet, mång-
fald, erfarenhet, människosyn och koherens. Var och en av de tre karaktärs-
inriktade modellerna motsvarar några av dessa och frågan är nu på vilket 
sätt en holistisk modell skiljer sig från respektive liknar de andra. 

Ett viktigt perspektiv i den holistiska modellen är att den räknar med 
tillvaron och moralen som både rationaliserbar och icke rationaliserbar. 
Rationaliserbarheten finns i den dygdetiska modellen och i kallelse-
modellen, där argumenten huvudsakligen grundar sig på erfarenhet och 
karaktärsegenskaper respektive den naturliga lagen och förnuftet. Den icke 
rationaliserbara synen på etiken finns i ansvarsmoralen, särskilt hos Levi-
nas. Men ingen av dessa modeller tycks kombinera båda perspektiven. Den 
teori som närmast kan jämföras med holismen ur denna aspekt är den  
hermeneutiska realismen, som bejakar att det finns objektiva värden men 
att det återstår för oss att tolka dem. Men den hermeneutiska realismen 
tycks inte identifiera tillvaron som ”aktiv”, det vill säga att som ansvars-
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moralen utgå från att moralen uppstår innan vi skapar värderingar om  
sammanhangen. Det draget hos ansvarsmoralen är utmärkande för holis-
men. Tillvarons moraliska ”aktivitet” ska inte tolkas som en deterministisk 
vilja att styra händelseförlopp, utan är en beskrivning av en hermeneutisk 
process utifrån verklighetens villkor. En holistisk modell är därför både 
rationaliserbar, genom tolkning, erfarenheter och egenskaper, och icke-
rationell, genom verklighetens krav på ”aktiv” oförutsebarhet. De perspek-
tiven ligger till grund för förståelsen av de punkter jag vill föreslå för en 
holistisk yrkesetisk modell för journalister: 

 
1. Att ha en välgrundad livsåskådning. 
2. Att arbeta för sanning, hänsyn och rättvisa. 
3. Att låta yrkesmoralen harmoniera med den personliga moralen. 
4. Att eftersträva goda egenskaper och goda handlingar. 
5. Att respektera människors värde och integritet. 
6. Att tjäna sina medmänniskor på ett godtagbart sätt. 
7. Att erkänna brister och vara öppen för försoning. 
8. Att eftersträva mångfald i tolkning och uttryckssätt. 

(1) Att ha en välgrundad livsåskådning innebär att den uppfattning journa-
listen har om världen är intuitiv och erfarenhetsbaserad samtidigt som den 
är rationellt försvarbar. Två journalister kan ha motstridiga uppfattningar 
om vad som är gott och rätt under tre förutsättningar: att de motstridiga 
uppfattningarna inte omfattas av samma person, att åsikterna är så väl  
underbyggda som möjligt samt att argumenten är stabila men inte oemot-
tagliga för förändring. Den intuitiva aspekten av livsåskådning innebär att 
kunskaper och värderingar karakteriseras både av igenkännande och nyska-
pade. Igenkännandet grundar sig på tillvarons existentiella villkor som alla 
lever under som moraliska varelser. Moralisk intuition föregår de värde-
ringar som journalisten bildar utifrån sina erfarenheter och ideal. I denna 
mening är journalisten utsatt som människa och delar detta existentiella 
villkor med alla andra. Att hon är journalist har därför ingen betydelse för 
igenkännandet av moralen. Den nyskapande moralen innebär att livsåskåd-
ningen, på grund av de existentiella villkoren, aldrig kan formuleras som 
den enda sanna tolkningen. Uppfattningar om tillvaron bör ständigt prövas 
mot både intuition och kunskap om världen. Det är den hermeneutiska pro-
cessen som leder igenkännandet och nyskapandet vidare mot tolkningar av 
livsåskådningens innebörd. 

En erfarenhetsbaserad livsåskådning går ut på att de slutsatser och tolk-
ningar som görs måste stå i samklang med tillvaron som den ter sig. Den 
bör alltså inte strida mot journalistens förnuft och det hon vet om världen 
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och människan. Det betyder dock inte att erfarenhet och förnuft är överord-
nade den moraliska intuitionen för prövning av moralen. Det finns risk för 
att erfarenhet tenderar att bli vanor som hindrar en öppen prövning av det 
journalisterna menar sig veta om världen och sig själva. Ett holistiskt  
tänkande om livsåskådningar är rationaliserbart, det vill säga att de konsta-
teranden journalisten gör utifrån intuition och erfarenhet bör kunna kom-
municeras. Det är rimligt att anta att de slutsatser hon kommer fram till inte 
delas av alla, men däremot bör de kunna förstås – genom förnuft eller  
sinnen – av fler än henne själv. Detta perspektiv är särskilt viktigt för jour-
nalister vars sysselsättning det är att kommunicera. Oavsett om reportern 
försvarar en konsekvensneutral position eller en social ansvarsposition i 
fråga om närvaro och ställningstaganden i texten, så är det som kommuni-
ceras mer än enbart fakta och åsikter. Det som kommuniceras är också 
människan bakom journalisten, det vill säga den intuition och de erfaren-
heter som hon utgår ifrån i yrket. 

(2) Att arbeta för sanning, hänsyn och rättvisa betyder dels att ha en 
välgrundad uppfattning om vad som är sant, hänsynsfullt och rättvist, dels 
att omsätta uppfattningarna i praktiken. Denna punkt är alltså både ideolo-
gisk och normativ. Såväl i massmedieideologierna, i intervjuerna som i den 
reglerade yrkesetiken är dessa tre ideal utmärkande för den journalistiska 
verksamheten och identiteten. Det finns dock en tendens i ideologierna och 
i intervjuerna att likställa betydelsen av sanning, hänsyn och rättvisa med 
uppfattningarna om dem. Det vill säga att de ideologiska övertygelserna får 
definiera innebörden av vad som är sant, hänsynsfullt och rättvist. En sådan 
position kan möjligen beskrivas som kontextuell med relativistiska drag, 
vilken jag delvis har avfärdat i min argumentation mot ansvarsmoralen. 
Sanning, hänsyn och rättvisa bör vara värden som inte enbart bestäms  
utifrån yrkesgemenskapen, utan som kan försvaras av alla och därmed vara 
universaliserbara. Men de har också sin specifika betydelse i yrkessam-
manhanget, vilket gör dem kontextuella och möjliga att tolka på en mång-
fald olika sätt. En journalistisk inställning bör innehålla både enkla och 
komplexa uppfattningar om ideologiska värden. 

Betydelsen av att idealen om sanning, hänsyn och rättvisa uppfattas både 
enkelt och komplext visas i hög grad när de ska omsättas i praktiken. Att 
offentliggöra sanningen, visa hänsyn och vara rättvis kan i handling och 
omdöme vara motsägelsefullt. Ett av de starkaste skälen mot en handlings-
reglerad etik är att moral och normer i praktiken är komplexa och situa-
tionsberoende. Journalisten bör ha och utveckla sådana egenskaper att hon 
kan bedöma om hon bör publicera eller låta hänsynen gå före och hon bör 
kunna tolka sammanhangen så att hon är rättvis i exempelvis bedömningar 
och faktaurval. Men moraliska beslut fattas inte enbart på grundval av våra 
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karaktärsegenskaper, utan också ur ett holistiskt perspektiv som handlar om 
förmågan att bedöma en handling ”från sidan” eller från en annan position 
än den egna. Att bedöma sin handling från en annan position än den egna är 
att sträva efter att se helheten – så långt det nu går – i det enskilda. 

(3) Att låta yrkesmoralen harmoniera med den personliga moralen bety-
der att den moral som journalisten har i sitt yrkesliv bör hon också ha i sitt 
personliga liv och vice versa. Därför är det inte godtagbart att döma eller 
fria andra av skäl som reportern inte skulle döma eller fria sig själv av. Den 
moral som reportern försvarar för sina egna handlingar bör hon också före-
språka för andras. Detta synsätt är utmärkande för alla de karaktärsinriktade 
modeller som jag har diskuterat och har med godtagbara moraliska egen-
skaper att göra såväl som med en godtagbar människosyn. Den här aspek-
ten av yrkesetiken innebär avgörande kritik mot den reglerade yrkesetiken, 
som ju skiljer mellan yrkesmoral och personlig moral genom att beskriva 
handlingsföreskrifter eller handlingsförbud i yrkesrollen, men lämnar män-
niskans helhet okommenterad. Moralens godtagbara egenskaper är att den 
är universaliserbar, mångfaldig och erfarenhetsbaserad, vilket jag redan har 
redogjort för i mina kriterier och i min tolkning av holismen. Detta synsätt 
har att göra med vilken livsåskådning som journalisten försvarar och får 
konsekvenser för hur hon bedömer sina egna handlingar i relation till 
andras. Livsåskådningen bör emellertid leda till att yrkesmoralen harmo-
nierar med den personliga moralen. Moralen som erfarenhetsbaserad inne-
bär också att journalister lär sig att känna igen det som de uppfattar som 
gott och ont. Det är erfarenheter som kan göras i yrkeslivet såväl som i det 
personliga livet. Att låta yrkesmoralen harmoniera med den personliga 
moralen är därför att försvara en godtagbar människosyn. Enligt en godtag-
bar människosyn är journalisten inte en person i sitt arbete och en annan när 
hon kommer hem. Hon är en och densamma även om handlingarna och 
uppgifterna kan skilja sig åt. 

(4) Att eftersträva goda egenskaper och goda handlingar innebär att 
journalisten bör utveckla sådana egenskaper som är värdefulla för journalis-
tiken, såsom ärlighet, mod och klokhet, och att handlingarna stämmer  
överens med idealen. En godtagbar yrkesetik utgår inte enbart från journa-
listers egenskaper utan bör också ha redskap för att bedöma de konse-
kvenser som handlingarna leder till. Även goda intentioner kan leda till 
oönskade resultat. Vad som är en god handling kan inte regleras i hand-
lingsprinciper, utan måste värderas i relation till såväl erfarenheter, kun-
skap, det enskilda sammanhanget som till helheten. Vad som är en god 
handling och en god egenskap avgörs både av den enskilda journalisten och 
av de villkor hon är beroende av. Reportern bör alltså dels ha sina egna 
bedömningsgrunder som utgår från hennes livsåskådning, hennes ideal och 
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hennes personliga moral, dels en ödmjukhet eller öppenhet för det som 
bedöms vara goda handlingar och goda egenskaper i förhållande till exem-
pelvis yrkes- och samhällsgemenskapen. 

(5) Att respektera människors värde och integritet betyder att inte be-
handla människor som medel för journalistikens ändamål. Individer har 
värde i sig själva. De får inte ett värde först när de placeras i en journalis-
tisk sfär. Att människans värde är oberoende av journalistens uppmärksam-
het innebär för journalistikens del att den är underordnad principen om 
människans integritet. Detta får som konsekvens för journalistens arbets-
metoder och möten i intervjusituationer att journalisten låter individens 
unicitet och integritet prägla mötet istället för kategorisering och generali-
sering. Inte enbart den intervjuade har värde och integritet utan också jour-
nalisten själv. I sitt arbete bör hon därför agera på ett sådant sätt att hon inte 
kränker sitt eget värde eller sin integritet genom att exempelvis ge avkall på 
sin moraliska övertygelse eller stänga av sin empatiska inlevelse. När jour-
nalisten respekterar andras och sitt eget värde kan arbetet bidra till att för-
verkliga det genuina och unika inom henne själv. 

(6) Att tjäna sina medmänniskor på ett godtagbart sätt innebär att  
journalisten inte enbart arbetar för sin egen, för redaktionens eller ens för 
samhällets skull. Hon arbetar för sin medmänniska, vilket betyder att jour-
nalistiken innebär ett visst mått av självuppoffring. Det är alltså inte det 
egna intresset eller nyttan som är grundläggande, även om det också kan 
vara relevant, utan principen om att tjäna sina medmänniskor. Självupp-
offring betyder inte att journalisten utplånar sig själv. Ett sådant synsätt är 
inte godtagbart enligt en holistisk modell. Det är inte heller godtagbart att 
frånta en människa hennes värde för att åstadkomma goda konsekvenser för 
flertalet. Snarare betyder tjänandet att våga ta risker, att utsätta sig för 
medmänniskans krav, att vara skapande och gå emot strömmen när det 
behövs för medmänniskans skull. Ett tjänande perspektiv kan leda till att 
journalisten öppnar sig för tillvarons mångfald, eftersom hon inte placerar 
sig själv och sin egen nytta i första rummet. Variationen av händelser och 
erfarenheter kan därmed bli nästintill oändlig. 

(7) Att erkänna brister och vara öppen för försoning betyder att journa-
listen, även när hon har goda avsikter, ändå gör misstag, det vill säga oav-
siktliga fel. Det kan bero på missförståelse och felbedömningar av en situa-
tion som leder till oönskade konsekvenser. Likväl är det journalistens miss-
tag som orsakar det oönskade. Tillvarons villkor är sådana att även de bästa 
intentioner kan leda till destruktiva effekter och kränkningar av individer. 
Det beror delvis på att journalister eller enskilda redaktioner inte förmår 
bedöma helheter av sammanhang och kedjor av konsekvenser. Men journa-
lister är delaktiga i de mediala sammanhangens helhet och bör därför också 
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bedöma sina egna handlingars konsekvenser ur ett helhetsperspektiv. Miss-
tag kan orsakas av den enskilda reportern, men hör också till kollektiva och 
existentiella villkor som gör misstagen möjliga. Det finns även journalister 
som inte alls handlar efter goda intentioner utan låter egennyttan styra sina 
handlingars beslut, kanske till och med utifrån motivet att hon vill skapa 
största möjliga nytta för alla. Sannolikt har alla reportrar en blandning av 
båda dessa drivkrafter. Att erkänna sin brist kan betyda att ta på sig ansva-
ret för ett misstag eller att ångra en handling och medge sig vara moraliskt 
klandervärd. Att erkänna sin brist hör ihop med försoningsprocessen. En 
ärligt erkänd brist som inte försonas kan leda till skuld som förlamar indi-
viden. Den som förväntar sig att journalisten erkänner sin brist bör därför 
själv vara beredd till försoning. 

(8) Att eftersträva mångfald i tolkning och uttryckssätt innebär att und-
vika att tolka sammanhang, händelser och individer kategoriskt och genera-
liserande. Genom erfarenhet och igenkännande kan reportern lära sig att se 
mönster i tillvaron som hjälper henne att tolka skeenden. Men att se möns-
ter som bygger på individens eller yrkesgemenskapens perspektiv är inte 
detsamma som att journalisten tolkar rättvisande. När reportern ställer sig 
frågan om vad som är nytt i en situation så bör det betyda att hon prövar ett 
holistiskt förhållningssätt. De mönster som ligger till grund för berättandet 
är då snarare verktyg för förmedlingen än perspektiv för tolkningen. Ett 
mångfaldigt perspektiv är inte beroende av förutfattade meningar, men bör 
ha erfarenheter, egenskaper och kunskaper som grund för tolkningen av 
mångfaldens komplexitet. Att tillvaron är ”aktiv” och processen hermeneu-
tisk betyder att en komplex tolkning sannolikt är annorlunda än den som 
grundas på vana eller den tolkning som omedelbart infinner sig som en 
bekräftelse på det journalisten redan tror sig veta. 

Dessa åtta punkter är utmärkande för en holistisk yrkesetik, men de har 
också influerats av dygdetiken, ansvarsmoralen och kallelseläran. I de tidi-
gare kapitlen har det riktats kritik mot modellerna för att de inte motsvarar 
de fem kriterier som utmärker en godtagbar yrkesetik. De följande avsnitten 
är en diskussion om modellerna i relation till holismen och kriterierna. 

Mänskliga journalister eller journalistiska människor 
När vi kommer hem efter jobbet så lägger vi inte av oss en arbetskropp och 
ett jobbmedvetande och byter till en fritidskropp och ett ledighets-
medvetande. Vi förblir en och desamma. Ändå kan vi säga att vi inte riktigt 
är identiska personer i vårt yrke och som privatpersoner. Det beror på olika 
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saker, såsom förväntningar vi själva och omgivningen har på oss eller de 
uppgifter vi har i skilda sammanhang. 

I intervjuerna berättar flera reportrar att de identifierar sig som journalis-
ter. Yrket har blivit en del av deras personlighet. Men det finns också  
exempel på motsatsen, såsom att yrkesrollen i samband med svåra jobb, 
som till exempel att skriva om olyckor, fungerar som ett skydd för den egna 
personligheten. Då verkar de vilja isolera sina egna intressen eller sin  
empati för att slippa påverkas. Likaså finns det skillnader beroende på vilka 
personer reportern möter. Genom att bjuda på sig själv och sin personlighet 
upplever flera reportrar att de kommer närmare dem de intervjuar. Dock 
beskrivs granskningen av makthavare som en uppgift för yrkesrollen och 
inte för den personliga journalisten. Då isolerar de sin empati från dem de 
intervjuar och går in i en ”omänsklig” yrkesroll för att bli hårda. Det är 
dock inte självklart var gränsen mellan yrket och det personliga livet går. 
Dels kan det vara avhängigt av den enskilda reportern och redaktionen, dels 
av omständigheterna kring det som ska rapporteras. En övergripande  
reflektion är att journalister, när befinner sig ensamma i en intervjusitua-
tion, i ett personligt möte, är mer moraliskt reflekterande än när de handlar i 
grupp såsom vid så kallade drev. En slutsats att dra av det är att praktiken 
framkallar olika förhållningssätt hos varje reporter trots att hon själv kan 
uppfatta sin yrkesroll som sammansatt. 

Enligt en dygdetisk modell kan moraliska handlingar bedömas i relation 
till yrkets specifika interna värden och särskilda praxis. Detta är ett rimligt 
förhållningssätt, men bör enligt ett holistiskt tänkande kombineras med 
perspektivet att det finns många variationer av moraliska handlingar och 
ideal. Den yrkesmoral som betraktas som eftersträvansvärd varierar hos 
varje reporter, mellan reportrar och mellan redaktioner. En god journalist 
har i ett dygdetiskt perspektiv färdigheter och karaktärsegenskaper som gör 
det möjligt att förverkliga journalistikens interna värden, såsom sanning 
och rättvisa. Hur dessa interna värden praktiseras kan däremot se ut på 
många olika sätt. Det avgörande är inte de tekniska färdigheterna, såsom att 
få tag på rätt personer eller att skriva en ingress, utan det sätt på vilket fär-
digheterna tjänar värdena. En journalist som bara kopierar vad myndigheter 
förmedlar är inte en god journalist. En excellent reporter förmedlar också 
en tolkning av vad innehållet betyder. Hon värnar om ärlighet. Hon visar 
mod och gör kloka bedömningar av vad som är relevant. Sådana egenska-
per kan vara gemensamma för alla journalister, men ta sig olika uttryck 
beroende på den specifika verksamheten. En skjutjärnsjournalist behöver 
vissa förmågor som en nyhetstillverkare inte behöver. Holismen kan med 
fördel kombineras med dygdetiken i den meningen att det är konstruktivt 
att tala om verksamheters interna värden och dess excellens. Däremot inne-
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bär ett holistiskt perspektiv en uppfattning om att människan inte förmår att 
helt och fullt vara god ens om hon eftersträvar det. Det synsättet får konse-
kvenser för realiserandet av de interna värdena. Enligt holismen är det inte 
realiserandet som är avgörande, utan själva processen. I den meningen  
utgör holismen ett alternativ till dygdetiken. 

En risk är att tro att journalistikens interna värden är unika för just den 
verksamheten. Så är det inte. Dessa värden är integrerade i en holistisk 
verklighet som vi tolkar på olika sätt beroende på det perspektiv vi har. Om 
sanning och hänsyn var värden isolerade till den enskilda verksamheten 
skulle det innebära att etiken inte var koherent. Journalistikens värden är 
också grundläggande mänskliga värden, men i den avskilda journalistiska 
verksamheten har de specifika betydelser. Det finns verksamheter som 
genomförs på grund av att personen är reporter, men yrkesrollen kan aldrig 
skiljas från den personliga identiteten. En godtagbar journalistik är mer än 
ett privat projekt, men utan ett personligt engagemang blir journalistiken 
bristfällig. Enligt ett holistiskt synsätt innebär en godtagbar yrkesetik att 
journalisten låter yrkesmoralen harmoniera med den personliga moralen. 
Att tillhöra ett yrke är identitetsskapande. Det är sådana processer som inte 
har med lönekuvertet att göra utan som ger reportern möjligheter att  
utveckla förmågor i ett helhetssammanhang. 

MacIntyre argumenterar för att olika verksamheter skapar moraliskt iso-
lerade gemenskaper som bara kan kommunicera moral inom sig själva. 
Vårt moraliska språk är så fragmentiserat att tolkningshorisonten bara kan 
förnimmas av dem som tillhör samma gemenskap som jag själv. Ett sådant 
tänkesätt är inte förenligt med holismen. Istället tycks holismen på denna 
punkt stå i samklang med Nussbaums universalistiska syn på värden och 
gemensamma mänskliga förmågor. En holistisk modell innebär således att 
moraliska anspråk är universaliserbara och kontextuella. Vi förväntar oss 
att det finns förtroende, ärlighet eller empati i en mängd situationer i livet, 
som både kan höra till den praktik jag själv tillhör eller till andra gemen-
skaper. Universaliserbarheten sträcker sig till och med längre i ett holistiskt 
perspektiv genom att hävda att det i de existentiella villkoren finns ett igen-
kännande i moralen som går utöver traditionella, kulturella och yrkes-
mässiga olikheter. 

I intervjuerna är det tydligt att reportrarna har en medveten uppfattning 
om vilka de är i sina yrkesroller. De kan beklaga sina brister och motiven 
till yrkesvalet ser olika ut, men det finns en homogen föreställning om  
yrkesidentiteten och den verksamhet som utförs. Däremot beskriver flera av 
dem att den personliga moralen ibland får ge vika för förväntningar om vad 
som ska genomföras i yrkesrollen. Det är inte alla gånger de förvänt-
ningarna kommer från arbetsgivaren, kollegerna eller allmänheten, utan 
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ibland driver de sig själva att passera en moralisk gräns som de säger sig 
ångra efteråt. En avgörande fråga är hur reportern kan veta hur hon bör 
handla i olika situationer. Enligt en dygdetisk modell är erfarenhet och 
praktisk klokhet grundläggande för en god yrkesverksamhet. Yrkesrollens 
erfarenheter utgörs i hög grad av en kollektiv tradition och ett kollektivt 
beteende som varje reporter förhåller sig till. Dessa erfarenheter upplever 
reportrarna vara både positivt trygghetsskapande och kreativt hämmande. 
Enligt ett holistiskt tänkesätt handlar erfarenheter om någonting mer än 
egenskaper och praktisk klokhet. Livets brokiga mångfald ställer oss i  
situationer som kan vara både bekanta och främmande. Därför vet män-
niskan inte alltid hur hon bör handla, men hon agerar ändå. Orsakerna till 
handlingar kan vara såväl erfarenhet, moraliskt omdöme som intuition. 

En holistisk modell kan kombineras på ett flertal sätt med en dygdetisk 
modell. Att betrakta yrket som en praktik med interna värden att realisera är 
rimligt att kombinera med holismen. Att förena det som är eftersträvansvärt 
med både universella och kontextuella värden tycks också vara gemensamt 
för synsätten. Däremot har dygdetiken en tendens att identifiera det som 
eftersträvas med det som är gott och därmed att anpassa de eftersträvans-
värda egenskaperna till dessa ändamål. Detta är enligt holismen ett alltför 
begränsat synsätt på moral, eftersom det utgår från att människan ensam 
definierar moraliska värden. Enligt holismen utgörs tillvarons brokiga 
mångfald också av det främmande och oförutsebara, vilket bör påverka 
våra handlingar och omdömen. Dygdetiken har dock relevanta bidrag att ge 
ett holistiskt synsätt på universaliserbarhet, mångfald och erfarenhet. 

Journalisten i Underlandet 
Att utvecklas som moralisk varelse är att vara utsatt. Moral förändrar oss. 
Den är inte konstant eftersom den lever i vårt möte med andra och med 
tillvaron. Vi kan aldrig ta ledigt från vårt moraliska ansvar eftersom det är 
ett villkor för vår mänsklighet. En levande moral kan inte kalkyleras utan är 
beroende av unika sammanhang i varje situation. Däremot kan vi ta ledigt 
från insikten om att vi är moraliska varelser. Vi kan välja att maskera oss i 
en roll och uppträda som om vi vore ansvarstagande. Tillvarons oförutse-
barhet och utsatthet är universella villkor som för den genuint moraliskt 
ansvarstagande individen skapar närvaro i tillvaron och känslan av existen-
tiell meningsfullhet. Moral är alltså inte ett individuellt projekt, utan är 
beroende av de ömsesidiga möten som existensen erbjuder. Då har jag ett 
moraliskt ansvar inte bara genom mitt beteende mot andra utan också i en 
beredskap att förändras själv. Detta tänkesätt i ansvarsmoralen är förenligt 
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med ett holistiskt perspektiv framför allt av det skälet att både ansvarsmora-
len och holismen utgår från tillvaron som ”aktiv” och människan som ut-
satt. Värderingar påverkas inte enbart av människors omdömen utan också 
av tillvaron sådan den är: påtaglig, komplex, oförutsägbar och främmande. 

I ett genuint möte ser journalisten inte sina medmänniskor genom roller, 
utan ansikte mot ansikte som två individer vilka i sin tur kan ha specifika 
roller. Det kan liknas vid en kollision. Den hon möter är olik henne själv, 
men hon kan känna igen sig i och öppna sig för den andras anspråk. Repor-
tern blir sårbar men erövrar i utsattheten en makt att förändra. Journalisten 
utplånar inte sig själv eller den andra existentiellt, men båda har makt att 
göra det. Reportern har ett val; att antingen dominera mötet eller att vara 
moraliskt ansvarstagande och låta medmänniskan påverka henne. Levinas 
och Bauman är något på spåren i sin jakt på den moraliska revolten mot 
teorier som presenterar utopiska helhetslösningar för tillvarons villkor. Det 
är en protest som kan kombineras med holismen. Även att tolka moral och 
ha en livsåskådning förutsätter att verkligheten är större än vad språket kan 
uttrycka och förnuftet begripa. Helheten är större än summan av de  
enskilda delarna. 

Journalister är moraliskt ambivalenta därför att livet inte erbjuder mallar 
för varje handlingssituation. En reporter kan känna igen mönster, vanor och 
erfarenheter, men ändå är var stund olik varje annan. Tillvarons oförutse-
barhet utmanar henne även när hon gör det hon kan bäst. Reportern går till 
jobbet och känner sig trygg i en roll. Med en snabb blick i almanackan vet 
hon på ett ungefär hur dagen kommer att se ut, vilka hon ska träffa och vad 
hon ska göra. Men varje möte innebär en möjlig förändring – av allt. Detta 
fenomen beskriver Levinas som alteriteten. I en holistisk tolkning innebär 
detta att helheten är större än de enskilda delarna och att tillvaron på det 
sättet inte är förutsebar. 

Reportern är dock inte fri från sina konkreta sammanhang. Hon är ingen 
orosande som far omkring och upplever ständiga möten utan sammanhang. 
En journalist har specifika uppgifter att genomföra i särskilda kontexter. 
Till dessa kontexter kan hon förhålla sig på olika sätt. I intervjuerna berättar 
reportrarna om sådana möten som de upplever som genuina till skillnad 
från de möten där rollen dominerar. I det genuina mötet kombinerar report-
rarna sin yrkesroll och sitt kunnande med empati för en enskild person. 
Deras handlingar gör skillnad. De upplever en tillfredsställelse. De styrs av 
en inre moralisk kompass och en övertygelse om att de bidrar till att skapa 
rättvisa för en utsatt person. Det kan handla om såväl hemlösa som cancer-
sjuka makthavare eller en främmande kvinna i ett krigshärjat område. I de 
rollstyrda mötena handlar reportrarna ofta instinktivt – med ryggmärgs-
reflexen som en av dem kallar det. De går på autopilot och vet precis vad 
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som förväntas av dem. Här är det inte mötet i sig självt som är viktigt utan 
det sätt på vilket medmänniskan kan användas för att bekräfta en berättelse 
och åstadkomma ett visst resultat. Att låta rollen dominera över personlig-
heten är enligt ansvarsmoralen att frånsäga sig ansvar och låta andra krafter 
– strukturer, hierarkier, egenintressen – styra besluten. 

Ansvarsmoralens starkaste bidrag till yrkesetiken är den existentiella 
tolkningen av tillvarons villkor och dess människosyn. Liksom det holistis-
ka tänkesättet utgår ansvarsmoralen från att moralen i grunden är oförutse-
bar därför att tillvaron i ett existentiellt perspektiv är icke-rationaliserbar. 
Ansvarsmoralen förnekar dock att tillvaron är rationaliserbar och på den 
punkten skiljer sig denna position från ett holistiskt perspektiv som ju beja-
kar rationaliserbarheten. Den holistiska människosynen kan förenas med 
ansvarsmoralens människosyn, men bejakar också betydelsen av livsåskåd-
ningars och erfarenheters roll för moraliskt omdöme. Ansvarsmoralen tycks 
vilja begränsa beskrivningar av moralen som ambivalent och etiken som 
hämmande för det moraliska ansvaret. En holistisk position förnekar inte 
ambivalensen, men bejakar dessutom betydelsen av livsåskådningar och 
rationella uppfattningar om tillvaron som helhet. 

Att arbeta i sitt anletes svett 
Som moraliska varelser är vi inte isolerade från omvärlden. Vi lever till-
sammans med andra. Detta är i sig en ordning i livet som ger oss en grund 
för handling. De flesta förväntar sig troligen inte att våra medmänniskor 
finns till för att serva just oss och göra vårt liv till ett paradis medan andra 
får lida. Tvärtom så handlar vi ibland så att vi själva får lida för att andra 
ska få det bättre. Orsakerna till att vi handlar som vi gör är relaterat till 
individuella egenskaper, gemensamma sammanhang och tillvarons unika 
förutsättningar. Enligt kallelsemodellen finns det en universaliserbarhet i 
livet självt, såsom vissa grundläggande behov och förmågor som kärlek, 
glädje och upplevelse av mening. Enligt en teologisk terminologi är detta 
uttryck för en god skapelseordning. Arbetet är en del av den goda skapelse-
ordningen. Med arbete menar jag i detta sammanhang inte enbart löne-
arbete, utan alla de mångfaldiga uppgifter vi ställs inför i livet – stort som 
smått. Varje uppgift har ett ändamål som vi kan sträva mot att uppfylla. Vi 
kan agera på olika sätt för att nå målet. Vägen dit är integrerad i uppgiften. 
Till exempel kan en uppgift för en kvinna som får barn vara att utöva  
moderskap. Hon kan göra det på en mängd olika sätt, men de goda hand-
lingarna är relaterade till ett gott moderskap. Likaså finns det i yrkesarbeten 
ändamål med verksamheten. 
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Enligt en kallelsemodell är det goda journalistiska arbetet det som är 
meningsbärande både för individen för det gemensammas bästa. Därför är 
det viktigt att den moral som journalisten har i yrkeslivet är densamma som 
hon försvarar i sitt privata liv. I ett så pass rörligt arbetsliv som journalist-
yrket, med en hög omsättning av vikarier och tjänster och med frilans-
journalister som kanske har fler yrken än ett, är det i hög grad viktigt att 
individerna har en moral som är integrerad i dem själva. Till denna rörlig-
het på arbetsmarknaden kan läggas samhällets värdepluralism kontra de 
relativt homogena subkulturer som kan uppstå på arbetsplatser. Dessa  
sociala helheter förhåller sig reportrarna till bland annat som moraliska 
personer. Därför är moral inte enbart en fråga om personliga perspektiv 
utan också om förhållandet till helheten. Detta synsätt i kallelseläran är 
också förenligt med ett holistiskt perspektiv eftersom det är en försvarbar 
tolkning av arbetets mening i förhållande till samhället som helhet. Där-
emot grundar sig kallelseläran på en uppfattning om den naturliga lagen 
som inte är förenlig med ett holistiskt tänkande. Enligt den naturliga lagen 
kan vi med vårt förnuft identifiera de objektiva värden som utmärker den 
goda skapelseordningen. Det är enligt ett holistiskt synsätt ett alltför  
begränsat och orealistiskt sätt att betrakta tillvaron på. 

Enligt en kallelsemodell bör det som är meningsbärande för journalisten 
harmoniera med det som är meningsbärande för ett gott samhälle. Journa-
listens syfte är att förverkliga sig själv i förhållande till det som är gott för 
gemenskapen. Det gör hon genom talanger, egenskaper och det djupast 
mänskliga inom sig. Om det är meningsfullt att arbeta i sitt anletes svett 
beror därför på på vilket sätt arbetet utförs och hur andra använder repor-
tern i arbetet. (1) För det första bör hon ha lämpliga egenskaper för att utfö-
ra uppgifterna. (2) För det andra är arbetet en del av reporterns identitet och 
inte enbart en roll som hon iklär sig. Kallelsemodellen talar om att ha en tro 
eller en övertygelse; en tro på att journalistens identitet och hennes arbete 
ingår i ett sammanhang som är större än henne själv och hennes personliga 
perspektiv. (3) För det tredje arbetar hon för andras väl likväl som för sitt 
eget, vilket kan innebära att hon i arbetet gör mer än vad som förväntas. 
Goda handlingar för andra ger arbetsglädje och mening. 

Dessa tre punkter stämmer väl överens med det som journalisterna berät-
tar i intervjuerna. De har valt att bli journalister därför att de har talang för 
att skriva, för att de är nyfikna eller för att de vill medverka till att skapa ett 
mer rättvist samhälle. De berättar också att de på det stora hela identifierar 
sig med sitt yrke. De jobbar inte som journalister – de är journalister. Situa-
tioner som flera av dem beskriver som djupt meningsfulla är de när de gör 
något betydelsefullt för andra. Då tycks det inte göra något att de har fått 
jobba mer än vanligt, utan det viktiga är att de har medverkat till att förbätt-
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ra livet för någon som har det svårt. Journalisterna berättar här om arbets-
glädjens mening. Det är inte att ha det skojigt hela tiden utan att uppleva att 
arbetet ingår i ett meningsfullt sammanhang. I intervjuerna framkommer 
även att egennytta kan vara en drivkraft då yrket används som ett medel för 
att få genomföra personliga projekt. Den uppfattningen är dock inte fören-
lig med en kallelsemodell. 

Det goda arbetet är meningsbärande därför att det utgör en skapelse-
process i relation till livet som helhet. Det innebär att reportern har en för-
måga att förändra helheter och ordningar som inte förverkligar det goda 
livet. Mångfald och erfarenhet resulterar i en mängd olika yttringar av hur 
processen kan gestaltas. Samhället är en gemenskap av individer som i 
bästa fall strävar efter att tjäna varandra. Den djupaste meningen med  
arbetet är inte att lyckas prestera strålande resultat utan att det är menings-
fullt i sig självt. Det teologiska perspektivet på arbetets mening är konstruk-
tivt då det betyder att arbetet kan tolkas som en del av vår mänsklighet. 

Kallelsemodellen kan på flera sätt kombineras med en holistisk modell. 
Det starkasta bidraget är dess människosyn som utgår från människan som 
en helhet, vilket innebär att moralen i yrkeslivet bör harmoniera med den 
personliga moralen. Människosynen är också realistisk på så sätt att den 
räknar med människans brister vad gäller att utföra goda handlingar och 
ovilja att vara god. Det är också värdefullt att kallelsemodellen inkluderar 
människors erfarenheter av både styrka och svaghet. Däremot är modellen 
inte förenlig med holismens synsätt på tillvarons villkor. Läran om den 
naturliga lagen är inte överensstämmande med ett holistiskt perspektiv som 
grundar sig på både förnuft och förutsebarhet. Förnuftets möjligheter 
sträcker sig dock inte, enligt holismen, till att identifiera objektiva värden. 

Konklusion 
Kapitlets inledande rader av Lars Gyllensten talar om massmediernas upp-
gift som att varsna och skildra alternativa världar. Det är en bra beskrivning 
av en holistisk yrkesetik för journalister. Inte för att journalister ska skildra 
sådana världar vi ingenting vet om, utan för att uppmärksamma den kom-
plexa verkligheten och det svåra med att vara moraliska människor. En 
hermeneutisk realism har visat sig vara en position som kan kombineras 
med en holistisk förståelse av verkligheten, då båda bejakar att det finns 
objektiva värden men att vi endast kan tolka vad dessa innebär. Enligt dessa 
synsätt är det också möjligt att hysa uppfattningar om att det finns något 
gemensamt mänskligt samtidigt som vi bejakar att det finns kulturella och 
individuella tolkningar. Den variant av holism som jag förespråkar beskri-
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ver jag som måttlig. De två påståenden som utmärker denna är: (1) Att 
helheten är större än de enskilda delarna, vilket betyder att tillvaron är både 
rationell, det vill säga begriplig, och icke-rationell, det vill säga inte förut-
sebar. (2) Att helheten är större än jag själv betyder att den normativa eti-
ken bör relateras till en livsåskådning. Min moral bör harmoniera med en 
försvarbar tolkning av tillvaron som helhet. 

En holistisk yrkesetisk modell utmärks av åtta punkter som har influen-
ser från dygdetiken, ansvarsmoralen och kallelseläran: (1) Att ha en väl-
grundad livsåskådning. (2) Att arbeta för sanning, hänsyn och rättvisa. (3) 
Att låta yrkesmoralen harmoniera med den personliga moralen. (4) Att 
eftersträva goda egenskaper och goda handlingar. (5) Att respektera männi-
skors värde och integritet. (6) Att tjäna sina medmänniskor på ett godtag-
bart sätt. (7) Att erkänna brister och vara öppen för försoning. (8) Att efter-
sträva mångfald i tolkning och uttryckssätt. Denna modell uppfyller kriteri-
erna om universalism, mångfald, erfarenhet, människosyn och koherens, 
vilket jag har visat i min diskussion om varje punkt. 

När jag i kapitlets tre sista avsnitt undersöker vad i de tre övriga model-
lerna som har bidragit till den holistiska yrkesetiken, så visar det sig att den 
på ett flertal sätt kan kombineras med dessa. Dygdetikens och kallelselärans 
universalistiska drag har perspektiv som är förenliga med holismen genom 
att relatera moraliska omdömen och värderingar till ett helhetsperspektiv. 
Däremot kan holismen inte kombineras med grunden för kallelselärans 
universaliserbarhet, det vill säga den naturliga lagen. Kriteriet om mångfald 
finns i alla modellerna fast det är motiverat på olika sätt. Detta är även  
utmärkande för en holistisk modell, som genom perspektivet om moralen 
som oförutsebar öppnar vägar för mångfaldiga tolkningar. Erfarenhetskrite-
riet utmärker dygdetiken, bland annat genom erfarenhet som praktisk klok-
het, och kallelsemodellen, bland annat på grund av synen på arbetet som 
identitetsskapande. I den holistiska modellen har erfarenhet både en exis-
tentiell innebörd och relevans för utformningen av en normativ grund för 
handlingar och egenskaper. Kriteriet om människosyn är förenligt med 
holismen såsom den framställs i ansvarsmoralen och i kallelseläran. En 
godtagbar människosyn räknar med människans förmågor och bristande 
karaktär såväl som hennes ovilja att vara god och att göra gott. Holismen 
betonar också, i likhet med ansvarsmoralen, särskilt en uppfattning om 
moralen som icke-rationaliserbar, vilket får konsekvenser för människo-
synen. Jag har med diskussionen i kapitlet som helhet velat visa att den 
holistiska modellen är koherent och att den därmed kan utgöra ett hållbart 
alternativ till en reglerad yrkesetisk modell. Den holistiska hållningen ska 
inte tolkas som en sluten och färdig lösning, utan som ett redskap för att 
fördjupa den moraliska medvetenheten inom journalistiken. 
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Summary 

The Moral Journalist 
– An Analysis of Professional Ethics, Ideals and Virtues 

This study aims to contribute to a discussion about professional ethics 
amongst Swedish journalists, especially newspaper journalists. The analysis 
has five purposes. 

(1) To analyse the official framework for professional ethics amongst 
Swedish journalists. This discussion is divided into two parts. First there is 
an analysis about two kinds of mass media theories: the theory of conse-
quential neutrality and the theory of social responsibility. Second there is 
an analysis of what kind of ethics official documents and the system of self 
regulation represents, i.e. the ethics formulated in the Swedish Code of 
Ethics for the Press, Radio and Television and the institutions of the Swed-
ish Press Council and the Press Ombudsman. I define this kind of ethics as 
a Model of Regulative Professional Ethics. From this analysis I ask whether 
the regulative model is acceptable as a model for professional ethics. 

(2) The second purpose is to investigate the journalists’ apprehensions 
and their professional morals in relation to their practice. This is based on 
an empirical qualitative research amongst ten news journalists. The investi-
gation is partly a field study in one news editorial office and mainly based 
on interviews about 1, 5–2 hours each. One of the conclusions for discus-
sion in later chapters is that ideals and practice not always match. 

(3) The third purpose is to criticize the Model of Regulative Professional 
Ethics. Here I develop arguments pro and contra a professional ethic as 
such and give four reasons against a model of a regulative kind. Further I 
develop my own criteria for an acceptable professional ethics. 

(4) The fourth purpose is to compare and examine three models for pro-
fessional ethics of another kind than a regulative. These are a Model of 
Virtue Ethics, a Model of Responsibility and a Model of Vocation. In these 
chapters I give an overarching view based on contributions from different 
philosophers, ethicists and theologians and present an interpretation of each 
theory. I also apply them to a discussion about how to use them in a profes-
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sional context as such and specific in a journalistic context. Each model I 
examine in relation to my own criteria and ask whether the models are 
partly or totally acceptable. 

(5) The last and fifth purpose is to present my own model of a profes-
sional ethics amongst journalists, which is what I call a Model of Holism. 

On a theoretical level one way of describing journalism is to compare 
two different ideals about mass media in a liberal tradition. In my analysis I 
have called these two tendencies a Theory of Consequential Neutrality and 
a Theory of Social Responsibility. The consequential neutrality is distin-
guished by three principles, which is first to publish everything that is true 
no matter the consequences; second, that journalists should remain neutral 
to what is published and third to take responsibility only for those pub-
lished articles where consequences are foreseeable. The social responsibil-
ity is also distinguished by three principles, which is to refrain from pub-
lishing if articles could cause great damage; second for journalism to con-
tribute to a better and more just society and third to take responsibility even 
for those consequences that are unforeseeable. 

Both of these theories contain opinions about democracy and a perspec-
tive on journalism which tends toward utilitarianism. Journalism has no 
value in itself; it can only be valued in relation to its effects or specified 
tasks. In this respect the journalists’ responsibility can be interpreted as to 
provide the citizens in a society with tools to be able to make self-governed 
decisions. This argument belongs for the most part to a consequential neu-
tral position. The second understanding of responsibility would hold that 
journalists and journalism should take an active part in influencing citizens 
to the acceptance of specific ideals and acts such as to be more just or 
equal. This argument would be defended by a journalism that is influenced 
by a theory of social responsibility. 

Of course, neither in practice nor in theory would a journalist be a down-
right defender of one of the theories exclusively. Instead, we find a mixture 
of these two positions in relation to ideals about journalism and especially 
in relation to practice. A different way of describing journalism would be to 
discern particular profiles within the profession which are characteristic of 
their ideals and practices. Such profiles could be the hard-hitting journalist, 
the storyteller, the agitator, the workman, the news producer or the drama-
tist. On the basis of their social platform the profiles could be described 
differently as the exhausted, the worried, the disappointed, the ambitious or 
the exploited. The conclusion is that the profession of journalism can be 
practiced in many various ways and that journalistic ideals are related to the 
professional practice. 
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A model of professional ethics can be described in various ways. In 
Sweden, like in most western democracies, journalists have a system of 
self-regulation for controlling and protecting ethical aspects concerning 
journalism and the relation to the public. The system of self-regulation is – 
and has historically been since the end of the 18th Century – an alternative 
to a restricted and detailed legislation on freedom of the press. Within this 
tradition the profession has developed a Code of Ethics for Press, Radio 
and Television and also an institution for supervision with a Press Om-
budsman and a Swedish Press Council. In my analysis I show that this way 
of applying ethics can be described as a Model of Regulative Professional 
Ethics. It is a model characterized by its intention to regulate, more or less 
in detail, the actions of publishers and journalists. The reasons for moral 
actions are motivated by principles partly of a deontological kind and partly 
by a consequentialist kind. The analysis of this code of ethics shows that 
the model has three weaknesses. The first weakness is that the rules tend to 
end up as conflicting. The problem is then how to know which one of the 
rules should be normative. The second weakness is that the mass media 
theories tend to support and reject rules depending on which ideology is the 
normative interpretation for the moment. The third weakness is that even 
though a regulative model of professional ethics might not be full of con-
tradictions, this view of understanding ethics is limited and would not be 
sufficient as an acceptable model of professional ethics. 

The empirical study is divided into six issues which have been extracted 
from ten journalists’ own opinions and stories. The chosen issues are: the 
profession as role and identity; the mission of journalism; the art of inter-
viewing; moral dilemmas; choosing between being a fellow being and a 
ruler of power, and finally, the ideals behind good journalism. The conclu-
sions based on the interviews are (1) that there are two main reasons why 
they work as journalists. Some of them, the elder and more experienced, 
want to change the world into a better and more faire society. The younger 
journalists tend rather to have chosen their profession as a way to fulfil the 
dream of utilizing their own talents. It seems as if every journalist experi-
ences a difference between his or her own self-assurance and what they 
believe people in general think about them. For example concerning power, 
the journalists form a perception of people as believing them to have a lot 
of power. Their experience is, in fact, nearly the opposite. Some of them 
talk about both a structural and an existential powerlessness. This is a prob-
lem, as the profession is presented as powerful and homogeneous, while the 
journalists are forced into the role of identifying with something they are 
not experiencing themselves. 
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(2) When it comes to the mission of journalism it seems as if this ques-
tion is related to the ideals defended. One journalist says that he does not 
have any mission or loyalty at all other than towards his employer. But 
most of them identify the mission with the public’s interest or with those in 
the society who are socially or economically depraved. Several identifying 
the mission as a target for being useful and make a difference for individu-
als or groups of people. 

(3) The art of interviewing is built upon the journalists’ ideals and vir-
tues, but depending on circumstances different ideals and virtues will be of 
interest. Those ideals with a particularly strong hold seem to be truth, rele-
vance, knowledge, professionalism, justice and impartiality. Favourite vir-
tues are empathy, honesty, respect, confidence and consideration. Both 
ideals and virtues are in fact conflicting in practice. Therefore, they do not 
serve as guides as to what kind of actions that are most moral in the particu-
lar situation, but they do, however, reveal intentions and ambitions. There 
seems to be a relatively homogeneous professional culture when it comes to 
ideals and methods of doing journalism, but when the professional culture 
confronts the praxis there is a plurality of understanding and interpretations 
of what is considered to be a good professional ethics. 

(4) The difference between how to understand and react to moral di-
lemmas is bigger between individuals than what can be identified as moral 
dilemmas as such. Most likely the reasons is that in practice, the journal-
ists’ work with the stamp of that particular person’s personality, his or her 
experiences and ideological convictions. The moral dilemmas are of three 
kinds. There are dilemmas identified after the action. The reporters can feel 
guilty towards a person, when the consequences of their work become ob-
vious. There are dilemmas when the reporters act against their own con-
science. On those occasions they tend to solve the dilemma by identifying 
the actions with the role and to separate their personal morals from the pro-
fessional ethics. Finally, there are those dilemmas that are the result of a 
conflict between the reporters’ conscience and structural methods or hierar-
chies. 

(5) The theme of either a fellow being or a person in power shows that 
reporters tend towards stereotypical views of humans. On the one hand 
there are rulers of power, and on the other hand is “the little man” or “the 
weak person”. Both these perspectives can be attributed to the journalists’ 
power to either reduce a person’s complexity or to damaging a person’s 
character – both ways are an act of diminishing a person’s human value. 
These actions are of course also motivated by ideals such as justice or em-
pathy. 
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(6) The last discussion in relation to the empirical material concerns the 
ideals that the journalists themselves strive to attain. This is an inventory of 
the main ideals discussed in relation to the first theme. A comparison be-
tween the ideals shows that they are difficult to combine. For instance, it 
can be difficult to tell the truth and at the same time show consideration. 
This necessarily depends on the ideals as related to practice and to each 
individual’s conscience. The ideals worth striving for depend on the acting 
reporter and what kind of situation she is in. 

There are pros and cons concerning the question of a regulative profes-
sional ethics. The arguments pro a regulative professional ethics have been 
presented in relation to several other disciplines such as teachers and 
nurses. They can be summarized in four points. (1) Regulative ethics super-
sedes a detailed legislation of mass media publicity. (2) Regulative ethics 
identifies common ideals and norms for the group. (3) Regulative ethics 
helps the group to protect its status. (4) Regulative ethics strengthens the 
employees’ negotiational position. All of these arguments are good reasons 
for the protection of a professional ethics, but a regulative ethics is never-
theless not an acceptable model. Some of the reasons I mentioned earlier in 
the critics against the Codes of Ethics for the Press, Radio and Television 
are valid also in this respect. 

There are four central arguments against the model of a regulative eth-
ics. (1) A regulative ethics promotes a shallow interpretation of morals. 
This can led to a) that the importance of a professional ethics is under-
mined, because if journalism is heterogenic in practice what then does a 
ruled based professional ethics actually mean. b) a homogenised presenta-
tion of journalists can be a threat to the confidence of journalists. (2) Regu-
lative ethics describe how we ought to be in our professional roles rather 
than as human beings. (3) Regulative ethics does not describe the moral the 
journalists actually have. This can lead to a) the positive and negative ex-
periences the journalists describe; having a homogenised structure above 
them is not related to as the complexity shown in practice, b) the area be-
tween what is described as purpose, or obligation, is not illuminated, c) the 
rules of actions in Codes of Ethics for the Press, Radio and Television run 
the risk of being interpreted in terms of “those matters not forbidden are 
permitted”. (4) Regulative ethics tends to mix up morals and law. These 
areas should mainly be distinguished since morality and law are not the 
same and do not have the same function. The tendency to mix morals and 
law can be seen in several situations: a) although both the juridical and the 
journalists’ self-regulative system strive for administration of justice, but 
the journalists’ system has a lack of juridical authority, b) morals not have 
to be codified at all, c) both the legal world and regulative ethics have sys-
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tems for self-regulation, but within the law it is more independent and clari-
fying than within the journalists’ system, d) laws can be changed from one 
year to another, but changing moral convictions requires more time. 

The basis for an acceptable professional ethics is developed from an un-
derstanding of moral values which tends towards a realist position. This 
involves an acceptance of values as objective independent of human reason 
or experience. Even though I argue for a realist position, I am sceptical with 
regard to our possibilities of interpreting those values. Neither through lan-
guage, culture nor emotions can we reach a correct understanding of what, 
for instance, “truth” is. Any human interpretation of values, or the world, 
will always be a construction. Although the values may be independent 
from us they are not isolated from the world but a part of it. Therefore, our 
intuitions and experience render us capable of imagining the meaning of 
moral values. This means that a great variety of understandings can coexist 
while we can have good reasons to defend one or the other. This process of 
interpretation involves a reflexive understanding of meaning where inter-
pretation of value is to be understood as a hermeneutic process whose aim 
is towards a critical self-knowledge. This theory is developed by the theo-
logian William Schweiker, who argues for what he calls a hermeneutic 
realism. Not only does he provide arguments for common existential condi-
tions, but also for a theological perspective in which the human being is 
placed in a context which extends that which we are able to understand. 
This means, as I interpret Schweiker, that moral values and judgements are 
not merely rational. Qualities such as experience, existential belonging and 
feelings have significance for our imaginations and judgments. 

Based on the critical arguments against a regulative model, the results of 
the empirical study and the position of a hermeneutic realism, I argue in 
favour of five criteria for acceptable professional ethics. These are univer-
sality, multiplicity, experience, a view on humans and coherence. These 
criteria are the analytical tools which I will use in the analysis of the three 
professional models which differ from the model of regulative professional 
ethics. 

The Model of Virtue Ethics has been presented in relation to the Ameri-
can philosophers Alasdair MacIntyre and Martha Nussbaum. MacIntyre 
develops a contextual view on ethics that is pessimistic about the possibili-
ties of developing a globally universal ethics. According to him, we have 
lost our capability to communicate moral values. Instead, we create moral 
communities in order to survive the dark ages of our time. MacIntyre un-
derstands morality as a way of liberate those internal values that character-
ize activities and practices. Each practice has its internal values which can 
be developed towards excellence. 
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Martha Nussbaum has a theory about universalizing human capabilities 
in different contexts. She argues in favour of the possibility to combine 
universal values and virtues with contextual particularities, while avoiding 
paternalism. The professional ethics based on virtues is in this dissertation 
based on propositions by two Swedish ethicists, Göran Collste and Gunilla 
Silfverberg. Collste uses MacIntyre’s concept of internal values and con-
textual perspective in relation to professional ethics. Collste understands 
professions as internal spheres in which internal values are being realized. 
Silfverberg uses a universalistic perspective and argues for a particular 
professionalism developed from experience and practical knowledge, 
phronesis. 

My own model for virtue ethics for journalists is based on three ques-
tions. The first concerns the kind of telos which is developed in journalism. 
It shows that any formulated telos will be dependent on the contexts and 
persons involved. On a political level the telos can be described as a capa-
bility to take responsibility as the fourth estate and to investigate, inform 
and entertain the public. On a professional level the telos can be described 
as a community within a professional group, confidence towards the public 
and to fulfil those ideals identified within the practice, such as truth, con-
sideration and justice. On an individual level the telos can vary from one 
person to another and from one situation to another. However, it seems as if 
justice and the possibility to fulfil one’s own talents are two strong ideals 
within the group of journalists interviewed in my study. 

The second question at hand is how to define the phronesis and the ex-
perience. It would seem that capabilities such as uprightness, honesty, 
courage and empathy are particularly important within both the profes-
sional and the individual sphere. Different situations call forth different 
kind of actions amongst the journalists. Sometimes the professional role is 
dominates the personal consciousness while in other situations it is the op-
posite. The attitude worth striving for from the point of view of a “virtuis-
tic” understanding of ethics is to combine the professional role with one’s 
own personality. The third question concerns the kind of character that is 
distinguishes a good journalist. In short, a good journalist is a person who 
has the capability to estimate what kinds of actions are called for in every 
particular situation. 

A model of virtue ethics has some good and some weak reasons for be-
ing defendable or rejected. I have found stronger reasons to defend a uni-
versalistic approach to this particular model. The reasons in favour of the 
virtue-model are first that it sees experiences as integral to moral judge-
ments and secondly that it has credence in human capabilities to develop 
the best within her to every ones benefit. But in this lies also the weakness 
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of virtue ethics. In my view the ethics of virtue has an unrealistic opinion 
about human capabilities. Experiences in history and within every human 
being – with a sense of self-knowledge – show that procedures and acts 
lead to damage and suffering even though the intentions may have been 
good. The ethics of virtue does not offer any moral principle outside human 
reason and experience. Therefore it is also difficult to estimate which kind 
of actions that are good or bad, right or wrong. In relation to my criteria, I 
have found that an ethics of virtue fulfils the criteria of universality, multi-
plicity and experience – but that the view of humans is far too optimistic to 
be acceptable. Therefore the ethics of virtue is not coherent. 

The second model I have investigated is a Model of Responsibility. This 
is a kind of anti-theory, meaning that it is critical towards constructing 
theories as such, and is also critical of universal values. It is a defence for a 
relativistic position concerning values, which means that values are not 
judged in relation to what is good or bad, but are valuated dependent on 
their context. Neither the French philosopher Emmanuel Levinas nor the 
Polish-English sociologist Zygmunt Bauman, whom are both discussed in 
this chapter, believe that moral principles are based on reason. Morals are 
created when we meet the Other. Bauman interprets our time on both a 
sociological and an individual level. His thesis is mainly a dispute with the 
modernistic era, which he recognizes as being homogeneous and super-
vised. He confronts universalistic tendencies and describes morality as 
ambivalent. The modern era has developed an ethic controlled by purposes. 
This has contributed to make its morals fragmented. Individuals have lost 
their sense of moral responsibility and as an effect, their integrity has van-
ished. Bauman recognizes journalism as a modern phenomenon in the sense 
of its constant repetitions, its collective identity and the imitation that char-
acterizes the interpretations of reality. When Bauman writes about role 
structures, he distinguishes between the agent and the individual. The agent 
lets the role dominate the personality and the meeting with the Other. She is 
loyal towards rules and procedures and chooses to renounce personal re-
sponsibility. She also reduces and objectifies the persons who are the rea-
sons for the practice. The person who assents to the responsibility is one 
who is capable of autonomy within the action. She knows the moral to be 
impulsive and ambivalent. In this constructive role the person acting can be 
for the Other, that is, to be open towards the other person’s conditions 
without giving up ones own autonomy. 

Levinas’ philosophy is an existentialistic interpretation of the conditions 
of humans and morality. My discussion related to Levinas concerns two 
questions. First, a discussion about what Levinas means when he writes 
about moral. Secondly I discuss what, in his opinion, happens in the meet-
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ing with another person. Levinas describes ethics as the first philosophy, by 
which he means that ethics starts before we have had any chance to create 
our own opinions. Therefore, morality is constitutional for the human be-
ing. Because of this assumption, Levinas rejects every attention to generali-
sation about morals. He denies that we can universalize or rationalize mo-
rality because it starts in the unique situation. The responsibility is a part of 
our identity as human beings. It is a responsibility for the Other. In the 
meeting we are confronted with the other person’s alienation, her alterity, 
and her power. The total alterity is the Other, Time and Death, the basic 
conditions which we cannot dominate but that turn us into unique moral 
beings. 

When the Swedish researcher Per Sundström uses Levinas’ theories to 
develop a professional ethics within the field of care, the concept of the 
Other is basic. He suggests a principle of human value based on Levinas’ 
approaches. This principle is expressed through the virtue of the acute in-
terference or through empathy towards the Other. Further, he distinguishes 
between a symmetrical meeting, a meeting in respect and mutuality, and an 
asymmetrical meeting, characterised by control and authority. 

My own Model of Responsibility contains three questions for analysis. 
First, I develop a critique towards journalism as regulated by purposes. 
Hierarchies and organisations within the profession are modernistic instru-
ments to control the acts of the journalists’ behaviour and to manipulate 
their moral capabilities. Secondly, I present arguments for the position that 
the moral journalist is she who acts through moral impulses instead of rules 
and procedures. Thirdly, I describe what characterizes a meeting in which 
the reporter is for the Other. A journalism that assumes the uniqueness of 
the Other avoids being repetitive, imitative and an instrument for control 
and manipulation. When the reporter confronts herself with the power of 
the Other, she opens herself to the existential alienation, the alterity, and 
captures her autonomy and her personal responsibility. 

As the Model of Virtue the Model of Responsibility also has strong and 
weak reasons for being defended or rejected. The model has good reasons 
for multiplicity and in particular for its view of humans. This latest criterion 
I believe is the most important contribution to professional ethics within 
this model. But on the other hand a responsible theory based on normative 
relativism is not compatible with the criteria of universality and experience. 
Therefore the Model of Responsibility is not coherent. 

The Model of Vocation is based on three issues related to the Reforma-
tion theologian Martin Luther. The first is that our vocation is to convert in 
faith. In a professional context it is therefore relevant to investigate what a 
conversion can imply in our time and how to understand faith. Secondly, 
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Luther has a positive view on work as a part of the continuing process of 
creation. Through work we must sometimes suffer and sacrifice ourselves 
for the love for our neighbour. This opinion contains a perspective of pur-
pose, a telos, as well as a question of one’s qualities. Third, Luther distin-
guished between person and office. Both of these spheres are characterised 
by obedience. The purpose of one’s actions is to maintain order. But the 
spheres have different sets of rules that cannot be mixed. It is possible to 
describe Luther’s ethics as being both a social ethics and an individual eth-
ics. 

I discuss professional ethics in relation to Ludvig Jönsson, a Swedish 
theologian who was a priest in the Church of Sweden as well as being a 
psychologist, and James M Childs, an American theologian and professor 
in ethics. Jönsson’s ethics starts from a broadly humanistic perspective in 
general and the double commandment of love in particular. His main con-
tribution is his interpretation of work as means to self-realization. Out of 
this broadly humanistic perspective he develops principles for the joy of 
work and responsibility for the same. Childs understands vocation as being 
based on virtues, and he developes this within both an ethics of love and a 
creation theology. His ethics of love contrasts what he calls a minimalistic 
ethics. Instead, he propose an ethics that holds the principle “to walk an 
extra mile”, i.e. to sacrifice more than what is asked for. An awareness of 
the need of the other ought to characterize our self-sacrificing acts. Childs 
motivates his theory from four principles: faith, vocation, the intrinsic value 
of the human and good acts. A model of vocation must include more than a 
broadly humanistic perspective, which is why Childs in a clearer sense than 
Jönsson has an alternative for such a model. A model of vocation, in his 
view, must build on principles such as work being a process of creation, it 
must include an interpreation of obedience, a view on separation between 
person and office, an understanding of how to serve our neighbour and of 
how to render conversion. 

In my proposal for a model of vocation there are five components: (1) 
The order of creation which in relation to journalism, is divided in the order 
of society, the journalists’ influences on people’s interpretations of reality 
and the journalistic professional sphere. (2) Obedience means to be able to 
act accordingly to the given context, and to live in harmony with the good 
order of creation. Voluntary obedience can be understood in terms of a 
“critical loyalty”, but is incompatible with vocation if it destroys a good 
order. A voluntary but uncritical obedience is incompatible with the idea of 
vocation if the order is not good in the first place. (3) “Person” and “office” 
are separate but related. Vocations in these two spheres shold not be mixed 
because the tasks are different. They are, however, similar in the manner in 
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which they deny that work is meaningful in terms of its achievements. (4) 
To serve our neighbour is the principle by which the journalists in the in-
terviews tend to descibe their lack of fulfilment. From a journalistic point 
of view, “the neighbour” can be distinguished in four categories: the anony-
mous citizen, the hero who is presented as being personal and unique, the 
person of power who is examined and deprived of his or her intrinsic hu-
man value, and the person of power who is examined but retains her or his 
intrinsic human value. (5) “Conversion” is in a journalistic context inter-
preted as a way to dissociate oneself from destructive patterns in the pro-
fessional role, and to take stand for the common good. Conversion contains 
of three components: to see one’s own shortages, to be reconciled with the 
persons one has failed, and to believe in the existential reality to which the 
conversion aims (not nessesarily a confessional or theological interpretation 
of reality). 

The Model of Vocation fulfils the earlier given criteria of multiplicity, 
experience and a view of human value. But its claim for universality is hard 
to make compatible with my own criteria since the theory of vocation finds 
its motivation from a natural law position. This perspective is too generous 
concerning our capability to understand objective values through reason, 
and therefore this model does not fulfil the criteria and is not coherent. 

The Model of Holism is my own model for professional ethics for jour-
nalists. It is caracterized by two principles: (1) A wholeness is greater than 
its particular parts, which in turn means that the reality is both rational, i.e. 
intelligible, and non-rational, i.e. not foreseeable. (2) The wholeness is 
greater than I am, which means that a normative ethics should be under-
stood in relation to a view of life. Personal morals should harmonize with 
an acceptable interpretation of the existence as wholeness. A holistic pro-
fessional ethics for journalists is on this basis characterized by eight princi-
ples, which are influenced by ethics of virtue, an ethics of responsibility as 
well as an ethics of vocation. The most important difference with regard to 
these three, is that the holism combines an ambivalent understanding of 
morals as being both rational and nonrational, which the other three do not 
acknowledge. 

I suggest that a professional ethics should be grounded in the following 
eight principles: (1) To have a well-founded view of life. (2) To work for 
truth, consideration and justice. (3) To let professional morals harmonize 
with personal morality. (4) To strive to attain a good character and good 
acts. (5) To respect the intrinsic value and the integrity of humans. (6) To 
serve one’s neighbours in an acceptable way. (7) To admit one’s shortages 
and to be open for reconciliation. (8) To strive to attain a multiplicity of 
interpretations and multiplicity in ways of expressing these interpretations.  
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I have in the discussion about holism descibed how the model fulfils the 
criteria of universalibity, multiplicity, experience, view of human and co-
herence. I find this model valid for a professional ethics. Further, this holis-
tic model should not be seened as being closed and completed but as a tool 
to deepen the moral awareness in journalism – an ever continuing discus-
sion. As a model the holistic perspective provides an important contribution 
to understanding journalists as moral human beings and contribution to 
understanding journalists as moral human beings. The holistic model also 
serves as an articulation of the ideals towards which journalism as such 
ought to struggle. 
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