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Abstract 
 
The issue about publishing of criminals’ names seems always to be on the carpet. There are 
several heavy arguments for, and against, publishing, depending on the context and the specific 
case. In most cases it is the interest of the public, which decides if the publishing of names are 
motivated or not. The purpose of this essay is, through a questionnaire study, to find out what 
the public’s opinions and arguments are for, and against, publishing criminals’ names. 
Moreover, to study whether there is any relationship between experience of criminal acts and 
positive attitudes towards publishing criminals’ names. Also, to uncover any relationship 
between individuals’ residential area and attitude towards publishing criminals’ names as well as 
between women and men. 
 
The results show that the public’s opinion is that the names of criminals could be published 
more often than they currently are. The strongest arguments for publishing were to prevent 
criminals to commit further crimes and that it is the publics’ right to be warned about 
criminals. The arguments against publishing were due to the consideration of the individual’s 
integrity as well as to the consequences for the individual if names are published. No 
relationships between own experience of criminal acts, individuals’ residential area or between 
genders and willingness to publish names were found. 
 
Keywords: publishing of criminals’ names, media ethics. 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Frågan om namnpublicering i media i samband med brott är alltid lika aktuell. Det finns tunga 
argument både för och emot publicering. Dessa är ofta beroende av sammanhanget och det 
enskilda fallet. I de allra flesta fall är det allmänintresset som avgör om det anses motiverat med 
en namnpublicering. Syftet med denna undersökning är att, genom en enkätundersökning, 
studera vad allmänheten anser om namnpublicering i samband med brott. Vidare undersöks om 
det finns något samband mellan individens egen erfarenhet av att ha varit utsatt för brott och 
benägenheten att vilja namnge förövare i media. Även eventuella samband mellan individens 
bostadsort och mellan kvinnor och män och benägenhet att namnge förövare belyses. 
 
Resultaten visade att deltagarna i studien ansåg att namnpublicering kan ske i större 
utsträckning jämfört med idag. De starkaste argumenten för en publicering var att det kan 
förhindra förövare att begå ytterligare brott och att allmänheten bör varnas för förövare. 
Argumenten emot publicering av namn dominerades både av omtanken om den personliga 
integriteten och av att det kan ge negativa konsekvenser för den omskrivne. Vad gällde 
samband mellan egen erfarenhet av brott, individens bostadsort och mellan kön och 
benägenhet att ange förövare i media kunde detta inte styrkas.  
 
Nyckelord: namnpublicering, allmänintresse, pressetik. 
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1. Inledning 
 
 
Med anledning av ett uppmärksammat mord på en kvinna i Norrbotten under hösten 2004 
och publiceringen som lokaltidningarna valde att göra av förövarens namn, skapades en debatt 
om denna namn- och bildpublicering var befogad eller ej. Lokalpressen motiverade sin 
publicering med att det kan finnas ett stort allmänintresse när det gäller grova brott, i detta fall 
ett kvinnofridsbrott. Den menade också att det kan vara ett sätt att varna allmänheten för 
förövare (Carlsson, 2003). 
 
En av lokaltidningarna ändrade sin policy och kommer nu att publicera namn och bild på de 
män som döms för grova kvinnofridsbrott och grova fridsbrott, brott som ger straff på minst 
sex månaders fängelse. Dock kommer ingen publicering att ske per automatik, utan varje 
enskilt fall måste som alltid noggrant övervägas. Grov kvinnofridskränkning kommer att 
betraktas på samma sätt som grov narkotikabrottslighet och grov ekonomisk brottslighet. Med 
detta menas att grunden är att namn och bild publiceras på dömda brottslingar, om inte 
omständigheter finns som inte motiverar detta. Subenko (2006) menar att gränsen för 
allmänintresset måste sänkas med tanke på att information sprids idag snabbt via Internet. 
 
Tidningarnas uppdrag är att förmedla information och visa en riktig bild av Sverige så utförligt 
som möjligt, utan att frångå de regler som finns, utan att skada anhöriga och utan att passera 
gränsen för vad som är etiskt och värdigt. En av tidningarna som publicerade namnet på 
förövaren av brottet som beskrevs ovan, har som policy att inte publicera namn innan dom 
fallit. En namnpublicering skall inte vara ett extra straff. Grunden är att det är allmänintresset 
som styr, dvs. hur viktigt det är att allmänheten få kännedom om förövarens namn (Larsson, 
2004). 
 
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) är den grundlag som reglerar tidningar och 
tidskrifter. TF ger medborgarna rätt att uttrycka sig fritt i skrift men ger även skydd mot 
ärekränkning i tidningar. Om en tidning utpekat någon som brottslig, klandervärd eller på 
annat sätt lämnat ut uppgifter som kan utsätta denne för andras förakt kan tidningens ansvarige 
utgivare dömas för förtal och åläggas att betala skadestånd. Enligt Pressens samarbetsnämnd 
(2002) kan tidningen frias om uppgiften var av allmänintresse och utgivaren hade anledning att 
tro att uppgiften var sann. 
 
Pressetiken är till skillnad mot det juridiska regelverket mer obunden av paragrafer. Den är 
däremot beroende av att de enskilda individerna (tidningsläsare, journalister och utgivare) 
bildar sig egna uppfattningar. Dock finns pressetiska regler som skall vara ett stöd för den etiska 
hållningen (Bilaga 3). Bland annat säger reglerna att konsekvenserna av en namnpublicering 
noggrant skall övervägas om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. Publicitet 
skall ej ges om det kan kränka den personliga integriteten och största möjliga hänsyn skall visas 
offer för brott och olyckor (Axberger, 1994). Det pressetiska regelsystemet förändrades under 
början av 1990-talet genom att den tidigare principen om att inte nämna namn på 
brottsmisstänkta personer omformulerades. I den äldre formuleringen sades att namn i vissa fall 
inte borde anges ”såvida inte allmänintresse krävde det” (Hadenius & Weibull, 2005, s. 33) vilket 
förändrades till ”Överväg konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor” 
(Hadenius & Weibull, 2005, s. 33). 
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De etiska reglerna skall ge den enskilde skydd och anvisar tidningarna att inte bara undvika 
ärekränkande påståenden utan även att undvika uppgifter om den enskildes privatliv som saknar 
ett uppenbart allmänintresse. Den som känner sig illa behandlad kan vända sig direkt till 
tidningen eller till Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) 
som är en sammanslutning inrättat av Publicistklubben (PK), Svenska Journalistförbundet 
(SJK), Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) och Sveriges Tidskrifter för att bedöma 
pressetiska frågor (Hadenius & Weibull, 2005). 
 
Gripandet av den s.k. Hagamannen i Umeå och publiceringen av dennes namn och bild som 
en kvällstidning och ett tv-program valde att göra väckte återigen liv i debatten. Båda 
mediernas publicering fick stark kritik av tidigare pressombudsmannen Pär–Arne Jigenius som 
menar att mannen pekats ut som skyldig redan innan han blivit dömd. Även advokat Leif 
Silbersky var kritisk, han menade att det förstör polisens utredning, att det kan ge problem vid 
en eventuell identifiering samt att mannens sociala liv blir förstört av publiceringen 
(Cristiansson, 2006; Andersson & Asplid, 2006). Expressens chefredaktör Otto Sjöberg 
motiverar dock sin publicering med att brotten han begått varit så exceptionella att det låg i 
allmänhetens intresse att få reda på namn redan vid gripandet. Advokat Fredrik Jacobsson, som 
även är expert på mediarätt, var inte lika kritisk, han menade att det inte hör till tidningens 
uppgift att ta hänsyn till polisens utredning (Andersson & Asplid, 2006). 
 
 
1.1 Namnpublicering eller inte – allmänintresset avgör 
 
Även om namnpubliceringarna har ökat överlag inom dagspressen anses ändå den svenska 
pressens principer vara mer restriktiva än andra länders och anonymiteten värdesätts högre i 
Sverige än i andra länder. Debatten om namnpublicering i media av misstänkta och dömda 
brottslingar är ständigt pågående och i alla aktuella fall måste allmänintresset vägas mot hänsyn 
till individen. Denna fråga är det mest debatterade och omdiskuterade ämnet i svensk pressetik 
(Axberger, 1994; Hadenius & Weibull, 2005; Frigyes, 2002). 
 
Redan i början av 1900–talet fördes diskussioner inom PK hur rapportering av brott och 
olyckor skulle ske. Bakgrunden till detta var att det skett en ökning i rapporteringen av brott 
och dessa beskrevs mer detaljerat och gärningsmännen namngavs eftersom det ansågs vara av 
allmänintresse. Om gärningsmän anonymiserades fanns risk för att oskyldiga individer blev 
misstänkta. Efterhand började de mer seriösa tidningarna att minska publiciteten, särskilt av 
förstagångsförbrytarna. Några år efter det att lagen om villkorlig dom kom formulerades i 
regelsystemet att försiktighet skulle råda vid publicering av namn på dem som fick villkorlig 
dom detta med hänsyn taget till individens rehabilitering. Enligt reglerna från 1933 
publicerades inte namnen vid brott där gärningsmännen fått villkorlig dom eller om 
nådeansökning gjordes. För brott som sexualbrott och självmord var tidningarna särskilt 
försiktiga. Lite senare, 1948, kom principen om att undvika namn helt för brottsmisstänkta 
(Hadenius & Weibull, 2005). 
 
Numera anses det som naturligt att inte publicera namn, förutom i undantagsfall (Hadenius & 
Weibull, 2005). I internationell press tillämpas snarare regeln om att nämna namn med 
motiveringen att sanning måste gå före hänsyn. Tydligast kan detta ses i engelsk press som har 
mottot ”publish and be damned” (Axberger, 1994, s. 8). Tidningarna publicerar det de vill och är 



 - 3 - 
 

beredda att ta eventuella konsekvenser. Den amerikanska pressen motiverar sina publiceringar 
med ”the publics right to know”, (Axberger, 1994, s. 8) vad journalisten vet har även allmänheten 
rätt att veta och vad allmänheten sedan gör med sin vetskap är inte journalistens ansvar 
(Axberger, 1994). 
 
En undersökning som beskrivs av Andreasson (2004a) gjord vid Institutionen för Journalistik 
och Masskommunikation visade att namnpubliceringarna skulle öka om allmänheten fick fatta 
de besluten. I åtta av nio exempel var allmänheten mer benägna än journalister att vilja namnge 
individer. Skillnaderna var störst när det gällde namnpublicering av personer med lägre position 
i samhället. En förklaring till detta kan vara att journalister har insikt i de pressetiska reglerna, 
vilket allmänheten inte har. Alllmänhetens önskan om en publicering kan istället vara grundad 
på nyfikenhet. En annan förklaring kan vara att allmänheten ser det som en berättigad påföljd 
för gärningsmannen. 
 
Begreppet allmänintresse har inte några klara definitioner och inga tydliga riktlinjer finns för 
vad det innebär. Nuvarande lagar kan inte ge något generellt svar utan sanningen och hänsyn 
mot individen måste vägas mot varandra i varje enskilt fall. Grundläggande kan sägas vara att 
redaktionen och ansvarige utgivare för tidningen gör bedömningen om ett legitimt intresse 
finns – ett intresse som inte grundar sig i nyfikenhet. Ofta kan sägas att allmänintresset är större 
om den omtalade individen har en i samhället offentlig position och dennes inflytande över 
andra individers vardag handlar om ett förtroende. Med det menas att t ex politiker, 
företagsledare och advokater är beroende av medborgares och/eller klienters förtroende till 
skillnad mot ”brottslingar” som inte är offentliga. De senare kan vara okända för allmänheten 
och deras namn tillför inte något (Andreasson, 2006). 
 
Allmänintresse får inte förväxlas med allmänt intresse vilket avser den allmänna nyfikenheten. 
Vilken tolkning som görs av begreppet skiljer sig åt mellan olika redaktioner. Ofta handlar det 
om frågor som rör namn- och bildpublicering (Andreasson, 2004b; Axberger, 1994). Genom 
att göra bedömningen om att namn och/eller bild skall publiceras kan pressen till sitt försvar 
säga att de har tillmötesgått allmänhetens intresse och därmed kan läsarnas förtroende för 
tidningen öka. Risken finns dock att integritet värderas högre än allmänintresset av 
allmänheten som i det fallet bedömer tidningar som publicerar namnuppgifter som oseriösa och 
att ha lägre kvalitet än tidningar som undviker publicering (Hadenius & Weibull, 2005). 
 
Allmänintresse kan beskrivas som en form av samhällsintresse, något som är för samhället 
relevant och nyttigt att få veta och något som ett flertal ställer sig bakom. Pressetikens 
utgångspunkt är sanningskravet, det som är sant bör publiceras, men sanningen måste även vara 
av samhällsnytta för att vara motiverad att publicera (Axberger, 1994; Borgö, 2005). 
 
Skillnad kan ses mellan dags- och kvällspress i tolkningen av allmänintresset. Kvällspressen har 
under längre tid haft en mer sensationsinriktad journalistik medan morgontidningar och 
framförallt lokaltidningar tenderar att ha en mer seriös inriktning. Detta kan förklara varför de 
senare varit mer försiktiga med namnpubliceringar. Lokaltidningar anser sig ha ett försprång 
genom sin närhet till läsarna vilket gör det lättare att bedöma relevansen (Bergman, 2004). 
Närheten har stor betydelse för lokaltidningarnas policy och de är mer känsliga för sitt rykte på 
orten än kvällspressen. Den engelska principen ”publish and be damned” (Axberger, 1994, s. 8) 
kan inte vara vägledande då det är betydelsefullt för lokalpressen att ha ett gott anseende och ett 
rykte om att vara seriösa (Ekström & Nohrstedt, 1996). 
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1.2 Teoretiskt ramverk 
 
1.2.1 The Potter Box 
 
Dagligen hamnar individen i olika valsituationer och inte sällan handlar valen om etiska 
ställningstaganden. För att se den etiska beslutsprocessens struktur arbetade Dr Ralph Potter vid 
Harvard Divinity School fram The Potter Box, vilken Christians, Clifford, Fackler, Rotzoll & 
McKee (2001) beskriver enligt Figur 1. 
 
Definition     Värdering 
      
      
      
      
      
      
       
 
 
Etiska principer    Lojalitet 
      
      
      
      
      
      
      
      
  
 
 
Kategorier för etiska principer 
 
 
 
      
 
      
      
 
Figur 1. The Potter Box (Efter Christians m. fl., 2001). 
 
The Potter Box är en modell, ett etiskt ramverk, som kan användas i ett flertal etiska 
situationer oavsett sammanhang. Beslutsmodellen används av bl. a journalister och 
yrkesgrupper inom marknadsföringsbranschen vilka båda kan ställas inför olika dilemman. 
Modellen innefattar fyra grundläggande dimensioner och åtta steg. Dimensionerna är 
definition, värdering, etiska principer och lojalitet vilka identifierades som universella för alla 
etiska dilemman. Beslutsprocessens åtta steg följer systematiskt varandra, som ett sammanlänkat 
system. Den kan dock aldrig garantera att det mest etiskt riktiga beslutet fattas men fungerar 
som hjälp i analysen av olika valalternativ och dess konsekvenser (Backus & Ferraris, 2004; 
Christians m.fl., 2001). 

• Situationen definieras. Alla 
fakta läggs fram, inga 
bedömningar görs. 

• Värderingar fastslås och 
jämförs beroende på 
beslutsfattarens tillhörighet. 

• Fastslå en princip för varje 
värdering. 

• Överväg och jämför med 
andra etiska värderingar. 

• Besluta mot vem lojalitet 
föreligger. 

• Finns andra att känna lojalitet 
mot? 

• Välj handlingsalternativ 
• Utvärdera beslutet 

• Dygd 
• Plikt 
• Nytta 
• Rättigheter 
• Kärlek 
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Inledningsvis skall situationen definieras och analyseras utan att några bedömningar görs eller 
fakta undanhålls. Därefter fastslås och jämförs värderingar vilka kan vara olika beroende på 
beslutsfattarens tillhörighet t ex journalistens värderingar skiljer sig från marknadsförarens. 
Principer fastslås för varje värdering vilket betyder att olika etiska principer kan tillämpas i olika 
situationer. Till detta steg i processen har olika etiska principer utvecklats, vilka kan sorteras i 
olika kategorier beroende på vad teorin baserats på: dygd, plikt, nytta, rättigheter eller kärlek. I 
det sista steget bestäms mot vem beslutsfattaren har lojalitet, värderas om det finns andra att 
känna lojalitet mot samt väljs vilken handling som skall utföras och därefter utvärderas beslutet 
(Christians m.fl., 2001). 
 
Om denna process tillämpas på det etiska beslutsfattandet angående namnpublicering, kan de 
olika stegen beskrivas enligt följande: situationen definieras och alla fakta kring det aktuella 
fallet läggs fram objektivt. Inga ställningstaganden görs i denna fas. Därefter görs värderingar, 
vilka beror på om det utgår från journalistens perspektiv eller från allmänhetens perspektiv. Två 
grundläggande normer ur båda perspektiven kan ses; allmänheten bör ha rätt till information 
och den personliga integriteten bör värnas – sett från allmänhetens perspektiv. Från 
journalistens perspektiv tenderar det att bli att allmänheten bör få information om vad som sker 
i samhället och samtidigt ska lagar, förordningar och etiska riktlinjer följas. 
 
De etiska principerna, vilka följer i steg tre, som kan tillämpas i detta etiska dilemma kan vara 
rättigheter, kärlek och nytta. Med rättigheter menas att alla individer har lika rättigheter och 
skyldigheter sett ur både socialt och ekonomiskt sammanhang. John Rawls (1971) princip 
”Vail of ignorance” ber individen att placera sig i samma situation som den som beslutet rör. 
Kärleksprincipen, som kan tolkas som lojalitet och omtanke om andra människor, beskriver 
kärleken som att individen ska älska sin nästa så som sig själv. Principen om nytta definierades 
av Jeremy Bentham och John Stuart Mills och beskrivs i Eriksson & Frängsmyr (1997), där 
grundtanken är att beslut som ger ”största möjliga lycka åt största möjliga antal människor” (s. 128) 
är rätt beslut. Alla tre principer kan ses ur både journalistens och den enskilda individens 
synpunkt. 
 
Det sista steget, lojalitet, är starkt sammankopplat med värderingar och etiska principer och kan 
även det ses ur olika perspektiv. I detta fall kan både journalistens och allmänhetens perspektiv 
begrundas. Journalisten har lojaliteter mot läsarna före den omskrivne, och även lojalitet mot 
både arbetsgivare, arbetskamrater och organisationer som är kopplade till, i detta fall, tidningen. 
Den enskilde individens lojaliteter kan vara mot anhöriga, den omskrivne eller båda. 
 
 
1.2.2 Begränsad rationalitet och eliminering av aspekter 
 
Om ett problem struktureras enligt den etiska beslutsmodellen kan beslut fattas baserat på 
överväganden av fakta, etiska principer, lojalitet och värderingar. Beslutsfattaren är 
välinformerad och har haft möjlighet till reflektion. Dock krävs ofta att beslut fattas snabbt men 
beslutsmodellen kan vara alltför tidskrävande (Collste, 1996). Det har visat sig att människan 
använder sig av olika strategier vid beslutsfattande och att det finns många olika teorier som 
förklarar dessa (Sternberg, 2003). De tidigare teorierna liknade mer matematiska 
beräkningsmodeller, vilka antog att beslutsfattaren var fullt informerad om alla möjliga utfall 
och var helt rationell i sina beslut. De senare teorierna tar i beräkning att människan ofta 
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använder subjektiva bedömningar för sina beslut och att tillfälligheter kan påverka beslutet. 
Människan är alltså inte alltid rationell i beslutsfattandet och använder sig ofta av en strategi 
som är ”tillfredsställande” genom att välja ett alternativ som är ”acceptabelt” eller en strategi 
som innebär eliminering av aspekter för att ”rensa” bland ett överflöd av alternativ (Sternberg, 
2003). 
 
Enligt Herbert Simons teori (1975) är människan inte nödvändigtvis irrationell i sitt 
beslutsfattande utan visar en begränsad rationalitet (bounded rationality) – alltså är rationell 
inom vissa gränser, vilket beskrivs i Sternberg (2003). Enligt teorin använder människan en 
beslutsstrategi som Simon kallar ”tillfredsställande” (satisfying). Med denna strategi övervägs 
inte alla möjliga utfall som resulterar i ett beslut som maximerar individens vinster och 
minimerar densammes förluster. Istället övervägs alternativen var för sig och det alternativ som 
först tillfredsställer individen eller är ”gott nog” för individen väljs ut (Sternberg, 2003). 
 
När bedömning och beslut tas är det inte troligt att individen överväger alla möjliga utfall om 
namnpublicering ”per automatik”. En regel om namnpublicering vid alla brott skulle för alla 
inblandade, både offer och förövare, många gånger innebära att integritetskänsliga uppgifter 
skulle kunna användas i felaktigt syfte, många människor skulle kunna skadas av publicitet och i 
något fall även döma/peka ut de som är oskyldiga. Om det anses att namnpublicering skall ske i 
mindre utsträckning kan även där antas att alla möjliga utfall inte övervägs. En regel om att inte 
i något fall publicera namn kan resultera i att personer som är farliga för samhället förblir 
anonyma och kan skada fler och förtroendevalda (t ex politiker, advokater) som gör brottsliga 
handlingar kan fortsätta utan allmänhetens kännedom om brotten, som i många fall kan vara 
allvarliga. 
 
Amos Tversky (1972a, 1972b) byggde vidare på teorin om begränsad rationalitet. Han menar 
att människan ibland använder sig av en annan strategi, eliminering av aspekter, när alternativen 
är så många att individen omöjligt kan överväga dem en och en. Denna process innebär att 
individen fokuserar på en aspekt i de olika alternativen och utformar ett minimikriterium för 
den aspekten. Alla alternativ som inte når upp till kriteriet elimineras och för återstående 
alternativ läggs ett nytt kriterium till. Alternativ elimineras återigen och processen fortskrider 
till dess endast ett alternativ kvarstår, vilket då blir valt (Sternberg, 2003). 
 
 
1.2.3 Attityder och kognitiv dissonans 
 
Attityder kan beskrivas som individens värdering av andra människor, objekt eller 
uppfattningar på ett positivt eller negativt sätt. Ibland kan individen ha både positiva och 
negativa värderingar till samma attitydobjekt utan att uppleva obalans eller konflikt mellan dem 
som t ex när individen är medveten om den ena värderingen men inte om den andra (Brehm, 
Kassin & Fein, 2002). När värderingarna hamnar i obalans upplevs kognitiv dissonans, vilket 
medför känslor av obehag och individen vill på olika sätt reducera den (Angelöw & Jonsson, 
1990). Attityder har olika funktioner: de hjälper individen att förstå sin omvärld och det som 
händer omkring dem, de tillfredsställer olika behov hos individen, de försvarar individens 
självkänsla och de hjälper individen att uttrycka sina värderingar. Dock överensstämmer inte 
alltid attityder och beteende. Även om individens attityd är känd går det inte alltid att förutse 
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dennes beteende. Attityder kan förändras på olika sätt, ofta som en följd av social påverkan, 
vilket gör att attityder är intressant för socialpsykologin. Ett sätt att ändra attityden är att ändra 
beteendet och ett annat är att ändra uppfattning, vilket beskrivs i teorierna om kognitiv 
dissonans (Angelöw & Jonsson, 1990; Aronson, Wilson & Akert, 2005). 
 
Teorierna om kognitiv dissonans har som utgångspunkt antagandet att individen vill rättfärdiga 
sina beslut både inför sig själv och andra. Förändringen av attityden ses som stressreducerande. 
Människan är mer intresserad av att tro sig fatta rätt beslut än att verkligen göra det. 
Information bearbetas inte alltid på ett rättvist sätt utan den kan vinklas och förvridas för att 
bättre passa eventuella förutfattade meningar. Individen försöker få attityd och beteende att 
stämma bättre överens (Angelöw & Jonsson, 1990; Aronson, Wilson & Akert, 2005). 
 
Individen kan minska den kognitiva dissonansen på tre sätt; ändra beteendet för att komma i 
balans, rättfärdiga beteendet genom att ändra på en av åsikterna/känslorna eller rättfärdiga 
beteendet genom att lägga till nya uppfattningar. Vid många beslut som individen ska fatta 
uppstår dissonans, ju större och viktigare beslutet är desto starkare är dissonansen. När beslutet 
fattats, t ex vid någon etisk/moralisk fråga, och dissonansen sedan reducerats kan individens 
framtida beteende antingen bli mer eller mindre etiskt (Aronson m.fl., 2005). 
 
Om denna teori tillämpas vid det etiska ställningstagande som skall göras kring frågan om 
namnpublicering jämfört med hur det sker idag, kan individen uppleva dissonans. För att 
rättfärdiga sig själv och sitt beslut kan individen: ändra sitt ställningstagande, ändra uppfattning 
om namnpublicering eller lägga till nya åsikter i frågan. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att genom en enkätundersökning undersöka vilka argument allmänheten har för och 
emot publicering av förövares namn i media.  
 
Följande frågeställningar sökes besvaras: 
 
• Vilka argument finns för och emot namnpublicering och vilka argument väger tyngst? 
• Finns det något samband mellan egen erfarenhet av att ha varit utsatt för brott och viljan att 

namnge förövare i media? 
• Finns det någon skillnad mellan boende på landsbygd och i stad när det gäller att vilja 

namnge förövare i media? 
• Anser kvinnor och män i lika stor utsträckning att förövare ska namnges i media?  
 
 
1.4 Definitioner 
 
Personlig integritet 
Varje individs rätt att ha en mental individuellt avgränsad sfär skyddad från intrång och insyn 
(Öman & Lindblom, 2001). 
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Personuppgifter 
All information som direkt eller indirekt kan härledas till fysisk person som är i livet, alla 
uppgifter som kan identifiera en individ (Petersson & Reinholdsson, 2004). 
 
Känsliga personuppgifter 
Information som avslöjar individens ras, etniska ursprung, politiska åsikter, religion, filosofisk 
övertygelse, medlemskap i fackförbund samt uppgifter som rör hälsa eller sexualliv (Petersson & 
Reinholdsson, 2004).  
 
Brott 
En handling som av lagen belagts med negativa åtgärder, d v s straff. Vad som är ett brott 
definieras av lagstiftare, samhällets struktur och värderingar som förknippas med denna 
(Ekbom, Engström, & Göransson, 1999). 
 
Allmänintresse 
Begrepp som är svårt att definiera, kan liknas vid vad som är till nytta för samhället, 
samhällsnytta. Får inte förväxlas med allmänt intresse, d v s nyfikenhet eller ”skvaller” 
(Axberger, 1994).  
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2. Metod 
 
Detta examensarbete har utförts inom ”Akademiker i företag” – ett projekt vars syfte är att 
bidra till utvecklingen av små och medelstora företag i Västerbotten och Norrbotten. Projektet 
”Akademiker i företag” ger företagen i regionen möjlighet att få utvecklingsprojekt utförda av 
studenter, nyutexaminerade och forskare från universitet och högskolor i hela landet.  
 
Genom en omfattande besöksverksamhet identifieras företagens utvecklingsprojekt som sedan 
förmedlas via en databas på Internet; www.examensjobb.nu. Finansiärer är EU:s 
Strukturfonder, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten samt deltagande 
kommuner och företag. 
 
2.1 Respondenter 
 
Respondenterna utgjordes av 80 anonyma och frivilliga testpiloter från Testplats Botnia. Vid 
undersökningstillfället fanns 6 000 testpiloter registrerade. Av dessa deltog 48 män och 32 
kvinnor i åldersgrupperna 0-15, 16-30, 31-45 och 46-60 år. Testpiloterna får bonus, enligt ett 
system utarbetat av testplatsen, för de undersökningar de deltar i.  
 
2.2 Instrument 
 
Mätinstrumentet bestod av en enkät (Bilaga 4). Undersökningsfrågorna utgjordes av 3 frågor 
om i vilken utsträckning namn i samband med brott bör publiceras, vilka besvarades med hjälp 
av en 5-gradig skala med verbala ändpunkter (1=mindre än idag och 5=större än idag resp. 
1=inte alls och 5=i mycket hög grad). Dessa svar kunde också motiveras. Även en flervalsfråga 
om vilka brott som kan anses vara av allmänintresse samt 2 öppna frågor om argument för och 
emot namnpublicering ingick liksom frågor av bakgrundskaraktär (kön, ålder, bostadsort, utsatt 
för brott eller ej). Åldersalternativen var 0 – 15 , 16 – 30, 31 – 45, 46 – 60 samt 60 år och 
uppåt. Alternativen för bostadsort var landsbygd/mindre ort och stad/större ort. Frågan om 
bostadsort motiveras med att jämförelse skall vara möjlig mellan individer boende på 
landsbygd/mindre ort och individer boende i stad/större ort. Flervalsfrågan om olika 
brottstyper motiveras med att respondenterna antas följa processen som beskrivs i teorin om 
eliminering av aspekter (Tversky, 1972a, 1972b). Av givna alternativ antas respondenterna välja 
ut en aspekt att fokusera på, t ex ”allvarlighetsgrad”, där brott som inbrottsstölder och 
stöld/snatterier kan anses vara mindre allvarliga än misshandel, mord och dråp. Därefter kan ett 
nytt kriterium utformas och alternativ kan på nytt elimineras.  
 
Debattartiklar och insändare ur lokaltidningarna har kategoriserats som ”argument för” och 
”argument emot” namnpublicering. Ett mönster kunde ses genom att argument upprepades, 
vilket senare även sågs i kategoriseringen av respondenternas enkätsvar. Utifrån 
problemområdet och kategoriseringen utformades enkäten. Svarsalternativen till fråga 4 (Bilaga 
4) har hämtats från Brottsförebyggande rådet, vilket motiveras med att brottstypernas 
benämning ska överensstämma med de begrepp som används i media (Brottsförebyggande 
Rådet, 2006). 

http://www.examensjobb.nu
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2.3 Procedur 
 
Enkäten var tillgänglig på Testplats Botnia från 23 mars till 20 april 2006 för testpiloterna. På 
testplatsens hemsida fanns information om den pågående undersökningen, undersökningens 
syfte samt under vilken tid undersökningen pågick.  
 
För att säkerställa att enkätfrågorna inte skulle missförstås eller på annat sätt uppfattas felaktigt 
har en pilotundersökning genomförts med tio slumpmässigt utvalda personer samt fem 
studerande vid Utbildningsprogrammet för psykologi vid Luleå tekniska universitet.  
 
2.4 Avgränsningar 
 
Eftersom undersökningen genomfördes via Internet på testplats Botnia, kunde endast de 
personer som var registrerade som testpiloter på testplatsen svara på enkäten. För att bli testpilot 
finns krav på tillgång till mobiltelefon och Internet. Undersökningen avgränsades därmed till 
dem som hade tillgång till dator och mobiltelefon. Undersökningen avgränsades även till 
namnpublicering av förövare i media, inte publicering av bilder.  
 
2.5 Databearbetning 
 
Materialet bearbetades med hjälp av SPSS 11.0, ett statistiskt dataprogram. De öppna frågornas 
svar kategoriserades.  
 
För att jämföra de som bor på landsbygd mot boende i stad och deras benägenhet att vilja 
namnge förövare i media gjordes t-test. Detsamma gjordes för att undersöka om individer som 
varit utsatta för brott är mer benägna att namnge förövare än de som inte hade egen erfarenhet 
av brott. T-test gjordes även för att undersöka om skillnad finns mellan könen och benägenhet 
att vilja namnge förövare i media. 
 
3. Resultat 
 
I undersökningen deltog 80 personer, fördelat på 32 kvinnor och 48 män (Tabell 1). Antalet 
respondenter i de olika åldersgrupperna var 0 – 15, 30 personer, 16 – 30, 34 personer, 31 – 45, 
15 personer och 46 – 60 år, 1 person.  Av respondenterna var 24 bosatta på landsbygd/mindre 
ort och 55 i stad/större ort. En respondent svarade ej på frågan om bostadsort. På frågan om 
respondentens egen erfarenhet av att ha varit utsatt för något brott svarade 25 ja och 53 nej. 
Två respondenter valde att ej besvara frågan. 
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Tabell 1. Åldersfördelning, bostadsort och erfarenhet av att ha varit utsatt för brott fördelat på kön. 
 

Kategori   Kvinnor  Män Totalt 
   (n=32) (n=48)          (n=80) 
 
Ålder           0 – 15          13                17     30 

       16 – 30          13                21     34 
       31 – 45            5                10      15 
       46 – 60            1                  -          1 

 
Bostadsort       Landsbygd       10                14     24 

       Stad          21                34      55 
 
Utsatt för brott    Ja          12                13      25 

       Nej          19                34      53 
 
 
De argument som framkom för namnpublicering av förövare i media presenteras i Tabell 2. 
Något fler män än kvinnor angav argumentet att namnpublicering skulle ”Förhindra brott” 
(28,2 % resp. 26,9%). Argumentet att en namnpublicering skulle fungera som varning för 
allmänheten angavs av 11 av respondenterna. Fördelningen över kön för detta argument var 
17,9 % män och 15,4 % för kvinnor. De övriga kategorierna handlade om att 
namnpubliceringen kan ses som en naturlig straffpåföljd, allmänheten har rätt att veta vem 
förövarna är samt att det beror på vilket brott det rör sig om. Två exempel på kategorin ”känd 
förövare” är: 
 
 

”Om det är bevisat med DNA att det är rätt person så är det rätt att skriva ut namnet.” 
 
”Om man inte fått fast brottslingen men har bevis för att det är just den personen tycker jag att det är 
helt ok.” 

 
 
De svar som inte passade in i någon kategori återfinns under ”övrigt” vilka totalt utgjordes av 8 
svar. Två exempel på svar i kategorin ”övrigt” är: 
 
 

”Exempelvis att offret eller gärningsmannen är mycket offentlig person som t ex kommunalråd, inte 
ersättare i kulturnämnden eller senaste barhänget från Big Brother.” 

 
”Motfråga: Ska vi skydda brottslingarna eller offren/kommande offer?” 
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Tabell 2. Argument för namnpublicering. 
 
  Kvinnor  Män  Totalt 
  (n=32)  (n=48)  (n=80) 
Förhindra brott 7   11   18 
Varna allmänhet 4    7   11 
Övrigt  1    7    8 
Straffpåföljd  4     4    8 
Allmänintresse 3    3    6 
Avslöja förövare 2    3    5 
Beror på brottet 2    2    4 
Känd förövare 2    1    3 
Informera allmänhet 1    1    2 
 
Ej besvarat frågan 6    9  15 
 
I Tabell 3 presenteras de argument som framkom mot en namnpublicering. De flesta berörde 
både den omskrivnes personliga integritet och hänsyn till både den omskrivne och dennes 
anhöriga (18 respondenter). Fler män än kvinnor gav argumentet ”Hänsyn/integritet”,27,5 % 
resp. 25,9 %. Elva respondenter ansåg att en namnpublicering kan ge stora negativa 
konsekvenser, 12,5 % för män och 22,2 % för kvinnor. Andra svar handlade om att en 
namnpublicering inte skulle ske innan förövaren blivit dömd och att risken är stor att oskyldiga 
kan utpekas. I gruppen ”övrigt” finns de svar som inte passade in i någon kategori som t ex: 
 

”Alla kan göra fel, vi är inte mer än människor. I alla fall 1 eller 2 gånger, efter 3 gånger så har 
man visat att man inte tänker förbättra sig och lära av det man gjort, då har man tappat rätten att 
vara anonym.” 
 
”Även efter domen har jag svårt att se vilken nytta allmänheten har av att få veta vad Haga-mannen 
heter eller arbetar med.” 
 
”För att kunna undvika kända våldsmän och dylikt.” 

 
Tabell 3. Argument mot namnpublicering 
 
  Kvinnor  Män  Totalt 
  (n=32)  (n=48)  (n=80) 
Hänsyn/integritet    7                       11     18 
Övrigt     3    11     14 
Konsekvenser    6      5     11 
Ej dömd förövare    7      1                         8 
Oskyldiga utpekas    2      5      7 
Förhindra polisarbetet    1      3      4 
Beror på brottet    -      3      3 
Hindra brottslighet    1      1      2 
 
Ej besvarat frågan    5      8    13 
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Tabell 4 visar att de respondenter som hade varit utsatta för något brott tidigare i något högre 
grad ansåg att namnet på gärningsmannen bör publiceras om brottet berörde dem själva. 
Tabellen visar också att de som hade tidigare erfarenhet av att ha varit utsatt för brott ansåg i 
något högre grad att även offrets namn bör publiceras. Det bör noteras att viljan att namnge 
offer tenderar att vara lägre än för att namnge gärningsman oberoende av om respondenten 
hade varit utsatt för brott eller inte. Inga signifikanta skillnader mellan olika grupper erhölls. 
 
Tabell 4. Publicering av gärningsmannens namn samt offrets namn fördelat på tidigare erfarenhet av att ha 

varit utsatt för brott (skala 1 – 5). 
 

Kategori   Antal Medelvärde Std 
 
Namnge gärningsman 
  Utsatt för brott   24     4,2 1,4 
  Ej utsatt för brott   55     3,7 1,5 
 
Namnge offer 
  Utsatt för brott   24     2,2 1,4 
  Ej utsatt för brott   53     1,8 1,2 
 
 
Tabell 5 visar att respondenter boende på landsbygd i något högre grad än boende i stad ansåg 
att gärningsmannens namn bör publiceras om de själva hade varit utsatta för något brott (4,2 
resp. 3,7). Boende på landsbygd ansåg även att offrets namn bör publiceras i något högre grad 
än boende i stad, om brottet berörde dem själv, (2,2 resp. 1,9). Dock bör noteras att viljan att 
namnge offer tenderar att vara lägre än för att namnge gärningsman oberoende av om 
respondenten var boende på landsbygd eller i stad. Inga signifikanta skillnader mellan olika 
grupper erhölls. 
 
Tabell 5. Publicering av gärningsmannens namn samt offrets namn om respondenten själv hade blivit 

utsatt för brott fördelat på bostadsort (skala 1 – 5). 
 

Kategori   Antal Medelvärde Std 
 
Namnge gärningsman Landsbygd   24      4,2 1,4 
   Stad   55      3,7 1,5 
 
Namnge offer Landsbygd   24      2,2 1,4 
   Stad   55      1,9 1,2 
 
 
Tabell 6 visar att det inte var någon skillnad mellan kvinnor och män när det gällde önskan om 
i vilken utsträckning publicering av förövares namn bör ske. Tabellen visar också att de boende 
på landsbygd i något högre grad önskade en förändring av i vilken utsträckning publicering bör 
ske (4,0 resp. 3,6), vilket dock ej var signifikant. Ingen skillnad kunde ses mellan grupperna när 
det gällde önskan om förändring av namnpublicering beroende på om respondenten varit utsatt 
för brott tidigare eller inte.  
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Tabell 6. Önskan om förändring av namnpublicering jämfört med idag. Fördelat över kön, bostadsort, 

erfarenhet av att vara utsatt för brott (skala 1 – 5).  
 
Kategori   Antal     Medelvärd e Std 
 
Kön   Kvinnor   32          3,7  1,4 
   Män   48          3,7  1,5 
 
Bostadsort  Landsbygd   24          4,0  1,2 
   Stad   55          3,6  1,5 
 
Utsatt för brott Ja   25          3,7  1,7 
   Nej   53          3,7  1,3 
 
 
Tabell 7 visar att män och kvinnor inte skiljde sig åt med avseende på om gärningsmannens 
namn bör publiceras om de själva hade varit utsatta för något brott (3,9 resp. 3,8). När det 
gällde publicering av offrets namn ansåg kvinnorna i något högre grad att publicering av namn 
bör ske om de själva hade varit utsatta för något brott (2,2 resp. 1,9), vilket dock ej var 
signifikant. 
 
Tabell 7. Publicering av gärningsmannens namn samt offrets namn om respondenten själv hade blivit 
utsatt för brott fördelat över kön (skala 1 – 5). 
 
Kategori   Antal Medelvärde Std 
 
Namnge gärningsman Kvinnor   32     3,8 1,5 
   Män  48     3,9 1,5 
 
Namnge offer Kvinnor   32     2,2 1,3 
   Män  48     1,9 1,2 
 
 
För att undersöka vilka brott allmänheten anser vara av allmänintresse och en namnpublicering 
kan motiveras ombads respondenterna att välja mellan olika brottstyper, ett eller flera alternativ 
gick att välja (Tabell 8). I Tabell 8 presenteras de brottstyper som respondenterna ansåg vara av 
allmänintresse fördelat över kön. Tabellen visar att de brott som ansågs ha störst allmänintresse 
var grövre brott med stor risk att individer skadas fysiskt eller psykiskt, sexual- och 
misshandelsbrott, mord och dråp samt grova rån mot personer. Männen ansåg i något högre 
grad än kvinnorna att bl. a sexualbrott, våldtäkt, misshandel och mord/dråp har stort 
allmänintresse. De brott som kvinnor ansåg ha större allmänintresse än männen var hets mot 
folkgrupp, trafikbrott och stöld/snatterier. Kvinnorna hade även valt alternativet alla brott i 
större utsträckning än männen (21,9 % resp. 16,7 %). De respondenter som svarat ”annat” har t 
ex angett:  
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”Brottslingar skall inte skyddas.” 
 

          ”Alla brott där det är fara för personens fysiska eller psykiska hälsa.” 
 
Tabell 8. Brottstyper av allmänintresse fördelat på kön (%). 
 
Brottstyp   Kvinnor      Män         Totalt 
   (n=32)      (n=48)     (n=80) 
Sexualbrott, våldtäkt (barn) 65,6    77,1      72,5 
Misshandel (barn)     59,4           72,9      67,5 
Sexualbrott, våldtäkt (kvinnor)    62,5      68,8      66,3 
Misshandel (kvinnor)     53,1      70,8      63,8 
Mord och dråp     59,4      66,7      63,8 
Rån, grovt rån mot personer    40,6      62,5      53,8 
Förskingring/bedrägeri     31,3      58,3      47,5 
Brott mot narkotikastrafflagen    21,9      45,8      36,3 
Rån, grovt rån mot banker     25,0      43,8      36,3 
Hets mot folkgrupp     37,5      35,4      36,3 
Rån, grovt rån mot butiker   25,0 41,7      35,0 
Trafikbrott t ex rattonykterhet    37,5      29,2      32,5 
Inbrottsstölder     18,8      29,2      25,0 
Alla brott      21,9      16,7      18,8 
Övriga brott mot brottsbalken     9,4      14,6      12,5 
Stöld/snatterier      9,4        8,3        8,8 
Annat       3,1        6,3        5,0 
 
 
4. Diskussion 
 
Frågan om namnpublicering i media bör ske, och när det är befogat, är en ständigt pågående 
debatt. Med jämna mellanrum väcks den till liv, i många fall då något ”stort” sker i samhället 
som t ex mordet på statsminister Olof Palme 1986, mordet på utrikesminister Anna Lind 2003 
eller gripandet av Hagamannen i Umeå 2006. Ibland väcks frågan på lokal nivå som t ex i 
samband med mordet på 3-barnsmamman i Piteå 2004. Många blir rörda, och berörda, då en 
namnpublicering sker. 
 
Publiceringarna kan i de flesta fall motiveras med att det finns ett allmänintresse – allmänheten 
har rätt att få veta vad som sker och vem som gör vad. Allmänintresset är något som är svårt att 
definiera, bedömningar måste göras från fall till fall och inga bestämda riktlinjer kan dras. 
Allmänheten verkar anse sig ha lättare att göra den bedömningen, men det tenderar då ofta att 
bli allmänt intresse, dvs. skvaller eller nyfikenhet som skall stillas. Gränsen däremellan är hårfin. 
Likaså är gränsen svår att definiera när någon kan bli kränkt eller känner sig kränkt, vilket är en 
högst subjektiv bedömning. Offentliga personer får till viss del ”räkna med” att bli uthängda i 
media om eller när de gör något som är brottsligt. Enskilda individer, privata, har ett kraftigare 
skydd, vilket ter sig naturligt. De offentliga har själva tagit på sig det ansvar de har i form av att 
vara förebilder eller företrädare för något. 
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För media, i detta fall tidningarna, finns lagar och regler att följa. Tryckfrihetsförordningen, 
yttrandefrihetsgrundlagen och personuppgiftslagen finns för att reglera vad som får och kan 
skrivas. Pressen har dessutom sina egna etiska regler som är vägledande så att inte individer blir 
skadade av publicitet. Hänsyn måste alltid komma i första hand och då både till den omskrivne 
och till offret.  
 
Syftet med denna undersökning har varit att undersöka vilka argument allmänheten har för och 
emot namnpublicering i samband med brott i media samt att undersöka om något samband 
finns mellan benägenhet att vilja namnge förövare och egen erfarenhet av att ha varit utsatt för 
något brott. Syftet var också att undersöka eventuellt samband mellan individens bostadsort och 
benägenhet att vilja namnge förövare liksom mellan kvinnor och män.  
 
De starkaste argumenten för namnpublicering visade sig vara att en namnpublicering kan 
förhindra förövare att utföra ytterligare brott och att samhället bör varnas för förövarna. 
Argumenten emot dominerades av hänsyn till individen, både förövaren och dennes anhöriga 
samt att en namnpublicering kan ge svåra konsekvenser för den omskrivne. 
 
En frågeställning i undersökningen var om det fanns ett samband mellan att ha varit utsatta för 
brott och att namnge förövare. En annan frågeställning var om skillnad fanns mellan boende på 
landsbygd och i stad när det gäller vilja att namnge förövare i media. Detta eftersom invånare 
på mindre orter känner till varandra på ett mer nära sätt, ”alla känner alla”, än vad invånare i 
större orter/städer gör. Anonymiteten är större i städer än ute på landsbygden vilket antogs vara 
en orsak till att benägenheten att namnge förövare skulle vara större bland respondenter från 
städerna. Jämförelse gjordes mellan de som svarat ja i enkäten på frågan om de tidigare varit 
utsatta för brott och i vilken utsträckning de ansåg att förövare skulle namnges. Resultaten 
visade att de som inte varit utsatta för något brott i lika stor utsträckning ansåg att 
namnpublicering skulle ske jämfört med dem som varit utsatta och att respondenter boende på 
landsbygd, jämfört med boende i stad, i något större utsträckning ansåg att namn bör publiceras 
oftare i jämförelse med hur det sker idag. 
 
I enkätens frågor om gärningsmannens och offrets namn bör publiceras om respondenten själv 
hade blivit utsatt för något brott, kan det tänkas att resultatet hade blivit något annat om 
frågorna hade ställts på ett annat sätt. Formuleringen i frågan om publicering av offrets namn 
kan ha styrt respondenten, det kan kännas alltför personligt om namnet som allmänheten skall 
få veta är det egna. Likaså om brottet berör individen personligen. Så länge det som publiceras i 
media inte berör personen i fråga är det lättare att ha en åsikt. Inte heller i denna fråga har 
bostadsort, tidigare erfarenhet av att ha varit utsatt för brott eller kön någon betydelse. Dock 
bör det noteras att när det gäller gärningsmannens namn ansåg respondenterna i högre grad att 
dessa bör publiceras än offrets. 
 
Vid jämförelsen mellan vilka brottstyper som kan anses ha allmänintresse visade resultaten att 
brott med hög allvarlighetsgrad och stor risk att individer skadas fysiskt eller psykiskt ansågs 
vara av störst allmänintresse. Sexualbrott, våldtäkter och misshandel mot både barn och kvinnor 
samt mord och dråp ansåg både kvinnor och män ha störst allmänintresse. Resultatet visar att 
männen i större grad ansåg dessa brott ha starkare allmänintresse i jämförelse med vad 
kvinnorna gjorde. De brott som kvinnorna ansåg vara allvarligare än männen var hets mot 
folkgrupp, trafikbrott, stöld/snatterier och alternativet alla brott. Detta kan tolkas på olika sätt. 
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En tolkning kan vara att kvinnor och män är intresserade av olika typer av reportage och 
händelser och dess innehåll berör dem på olika sätt. I de fall det handlar om våldsbrott och 
sexualbrott mot kvinnor och barn kan det tänkas att kvinnorna har lättare att ”sätta sig in i 
situationen” och därför inte vill att namn publiceras, vilket kan ske om de bedöms ha 
allmänintresse.  
 
Brott som förskingring och bedrägerier ansåg många ha förhållandevis stort allmänintresse. 
Detta kan kanske förklaras med att det ofta handlar om stora summor pengar, inte helt sällan 
skattebetalarnas, samt att det i många fall är s.k. offentliga personer som begår de stora brotten. 
För att svara på denna fråga kan antas att respondenterna använt sig av eliminering av aspekter 
av samma anledning som tidigare beskrivits. Alla möjliga utfall kan inte övervägas på den 
begränsade tid som ett ifyllande av enkät tar samt för att det underlättar i beslutsfattandet att 
bara fokusera på en aspekt åt gången, exempelvis hur stor risken är att någon skadas illa. 
 
Det kan tänkas att svaret som den enskilde individen gav på frågan om namnpublicering, som 
är av stark etisk karaktär, ändå inte grundar sig på ”konstens alla regler”. När det gäller 
begränsad rationalitet och eliminering av aspekter använder sig individen av olika strategier i 
beslutsfattandet. Respondenten kan ha valt det alternativ som först var tillfredsställande, eller 
gott nog att accepteras. Förmodligen har inte ”alla möjliga utfall” övervägts noggrant, oavsett 
om svar som avges blir för eller emot namnpublicering. Detta eftersom en enkät oftast besvaras 
under en relativt kort tidsperiod. Många svarar på frågorna utan att reflektera över svaret och 
går snabbt vidare till nästa fråga. I denna enkätundersökning var det inte möjligt att gå tillbaka i 
formuläret för att svara på samma fråga igen, vilket kan ses som en brist i undersökningen. 
Presentationen av brottstyperna (Fråga 4) visades på dataskärmen i tre grupper med sex 
brottstyper åt gången. Respondenterna kan därigenom ha förletts att tro att frågan endast 
handlade om de sex första brottstyperna och därigenom inte övervägt de senare frågorna lika 
noggrant.  
 
Gripandet av den s.k. Hagamannen inträffade under samma tidsperiod som enkäten fanns 
tillgänglig, vilket kan ha gjort att någon av respondenterna ändrade ståndpunkt. Denne kan 
tidigare ha haft åsikten att namnpublicering inte i något fall bör ske, men i denna undersökning 
kan det vara så att denne respondent trots tidigare ståndpunkt ansåg det vara motiverat vid t ex 
den typen av brott som Hagamannen misstänktes för. I ett sådant fall kan den dissonans uppstå 
som är vanlig vid fattandet av etiska och moraliska beslut. För att minska den uppkomna 
dissonansen kan individen i det fallet ändra sin uppfattning om namnpublicering, just p.g.a. det 
specifika och aktuella fallet som upprört och berört så många under så lång tid. Detsamma kan 
givetvis ske omvänt, dvs. att individen i de flesta andra fall anser att namnpublicering bör ske, 
men ändrar sig i och med detta uppmärksammade fall där det blev oerhört tydligt att förövaren 
ifråga hade anhöriga som förmodligen led stor skada av publiceringen som inträffade. 
 
Med tanke på att samhället inte är statiskt utan föränderligt och människan påverkas av de 
förändringarna, kan resultaten bli olika beroende på när en undersökning genomförs, även om 
mätinstrumentet är detsamma. Enkäten innehöll några öppna frågor där författaren kodat och 
kategoriserat svaren som ”argument för” och ”argument emot” namnpublicering. Risken finns 
att en annan bedömare skulle ha kategoriserat svaren på ett annorlunda sätt. 
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Under samma tidpunkt som undersökningen pågick fylldes media över hela landet med 
löpsedlar, artiklar och debattinlägg angående gripandet av den så kallade Hagamannen i Umeå. 
Detta kan anses vara en ovidkommande variabel i undersökningen, vilken kan ha haft 
funktionen som ”påminnelse” för respondenterna om effekter och konsekvenser av en 
namnpublicering i både en positiv och en negativ bemärkelse. Många respondenter kan med 
det aktuella fallet i minnet ha tagit ställning till just den publiceringen och inte publicering 
generellt.  
 
I och med att respondenterna bestod av testpiloter på en webbaserad testplats, och kravet för att 
registrera sig som testpilot är att inneha mobiltelefon och tillgång till Internet kan den externa 
validiteten vara något lägre i jämförelse med om respondenterna hade bestått av allmänheten. 
Detta då testpiloterna kan antas ha ett större intresse för teknik än vad en ”medel-medborgare” 
har. Testpiloterna som deltog i denna undersökning tillhörde till 80 % de två yngsta 
ålderskategorierna, vilket kan ses som en svaghet då inte alla åldersgrupper representeras i lika 
stora delar. Dessa två faktorer sammantaget gör det omöjligt att generalisera, d v s 
respondenterna antas inte vara representativa för den allmänhet undersökningen hade som syfte 
att undersöka. 
 
För att säkerställa respondenternas anonymitet har enbart kön, ålder och bostadsort efterfrågats 
vilket gjort att det inte är möjligt att identifiera enskilda individer. Respondenterna fick på 
testplatsen information om enkätens syfte, tidsbegränsning samt vem som ansvarade för 
undersökningen. Andra etiska problem kan vara om någon fråga upplevdes oetisk eller på annat 
sätt känslig, till exempel om respondenten själv varit utsatt för något brott. I enkäten efterfrågas 
dock inte vilken typ av brott det skulle röra sig om, utan endast ett ja- eller nejsvar och 
respondenten kunde även välja att avstå från att svara på frågan. Författaren har formulerat 
frågorna så neutralt som möjligt för att undvika att de är värdeladdade, ledande eller 
hypotetiska. Informationen kommer inte att lagras på annat sätt än i form av detta arbete. 
 
Medias hantering av brott där namnpublicering skett har förmodligen i många fall resulterat i 
långtgående konsekvenser, både för offer och för förövare. Fortsatt forskning inom området 
med fokus på ”människan bakom namnet” skulle kunna ge svar på vilka konsekvenserna kan 
vara. Vidare kan undersökningar utföras för att undersöka vilka tankegångarna är hos individen 
vid ett ställningstagande i frågan. Hur kommer individen fram till svaret i frågan, vilka är de 
bakomliggande mekanismerna? Beror det på egen erfarenhet, brottstyp, straff eller helt enkelt 
att stilla sin egen nyfikenhet? Går det att dra gränsen någonstans för vad som är allmänintresse 
och vad som är skvaller? 
 
Med allra största sannolikhet kommer debatten att blossa upp igen, nästa gång något stort 
händer i samhället och samma frågor kommer att stötas och blötas; varför publicera namnet i 
det ena fallet men inte i det andra? Svaret på den frågan är, och kommer förhoppningsvis alltid 
att vara, att det är allmänintresset och hänsynen till individen som styr. 
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 Bilaga 1  1 (2) 
 
Tryck- och yttrandefrihet kontra personuppgiftslagen  
 
I Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) står: 
 

”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ 
i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras 
innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att 
bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.” 

 
Den första lagen om tryckfrihet i Sverige stiftades 1766 vilken garanterade frihet från censur, 
dvs. förhandsgranskning av skrifter, och kravet på tillstånd för tryckning som tidigare fanns blev 
upphävt. Dock innehöll lagen vissa inskränkningar gällande kritik mot kungahus och kyrkan. 
Skillnaden från andra länders lagstiftning var att den slog fast lagen om offentlighet för 
handlingar inom myndigheter och ämbetsverk. Tryckfrihetsförordningen (TF) avlöste det 
tidigare auktoritära mediesystemet där kontrollen helt låg hos statsmakten. Utgångspunkt för 
TF är att tryckta medier har stor betydelse för demokratisk åsiktsbildning och utgivning inte 
ska hindras av statliga ingripanden (Hadenius & Weibull, 2005; Warnling-Nerep, 2001). 
 
Bestämmelserna i TF används i första hand för skrifter framställda i tryckpress som är utgivna 
och oberoende av upplagans storlek, även skrifter i mindre antal faller under TF. Skrift 
definieras som ”en på papper eller liknande material fäst samling tecken med visst betydelseinnehåll” 
(Strömberg, 2003, s. 15). Syftet är att det fria meningsutbytet och den allsidiga upplysningen 
skall säkerställas (Warnling-Nerep, 2001). 
 
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469) är 
överordnade annan lagstiftning och avhandlas i en egen grundlag. Med grundlag menas att två 
riksdagsbeslut, med mellanliggande val, krävs för att stifta eller ändra. Detta gör att en grundlag 
har viss stabilitet och en förändring kan inte göras utan föregående diskussioner både inom och 
utom riksdagen. TF utgör en del av yttrandefriheten som fastslagits i Regeringsformen (SFS 
1974:152) 2. Kap. 1 § och lyder: 
 

”Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller 
bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka åsikter och känslor.” 

 
Ursprunget till TF avsåg att gälla skrifter framställda i tryckpress vilket senare utökades till att 
gälla mångfaldigande genom andra tekniska förfaranden. I YGL specificeras olika tekniker för 
radio, TV och andra tekniker som Internet, där det varit svårt att anpassa lagstiftningen. YGL:s 
princip om ansvarig utgivare uppfattas som en form av censur av information som sprids via 
Internet, vilket kan härröras till att TF och YGL i första hand avser mediers yttrandefrihet med 
fokus på en redaktion eller journalisternas yrkesutövning, inte enskilda medborgares 
yttrandefrihet. TF och YGL gäller därför också för nättidningar eller webb-TV som 
medieföretag bedriver (Hadenius & Weibull, 2005). 
 
I och med Internets snabba spridning och användning blir situationen komplicerad då konflikt 
uppstår mellan att värna om den enskilda individens integritet och skyddet för mediernas fria 



  

informationsförmedling. Den snabba tekniska utvecklingen har gjort att hanteringen av 
personanknuten information ökat dramatiskt. Det har visat sig att personuppgifter används på 
ett sätt som medfört ingrepp i den enskildes integritet, vilken individen har rätt att skyddas  
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från (Petersson & Reinholdsson, 2004). Med detta som grund kom 1998 Personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204). Lagen tillkom för att enskilda  individer ska skyddas mot kränkning av den 
personliga integriteten då behandling av personuppgifter görs på automatiserad eller manuell 
väg i datorer eller i andra register (Öman & Lindblom, 2001) 
 
I förhållande till TF och YGL tillämpas dock inte bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL) 
om de strider mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet. PUL säger vidare att 
bestämmelserna inte skall tillämpas på behandling av uppgifter som sker för journalistiska 
ändamål. Med detta menas att om bestämmelser finns i andra lagar eller förordningar som 
avviker från PUL så ska dessa gälla. Vid utarbetandet av personuppgiftslagen ansågs av regering 
och riksdag att det inte fanns anledning av integritetsskyddsskäl att inskränka i tryck- och 
yttrandefriheten enligt TF och YGL (Petersson & Reinholdsson, 2004). 



  

 
Bilaga 2 1 (2) 

 
Pressetik 
 
De svenska lagarna, (TF, YGL och PUL) lämnar ett visst tomrum där inga vedertagna normer 
finns. Därför har svensk dags- och veckopress genom sina organisationer ställt upp egna 
frivilliga regler – de pressetiska reglerna (Bilaga 1) som ska fungera som ett ”rättesnöre” för 
journalisterna i sitt arbete, utan att de begränsas för mycket. De pressetiska reglerna tillkom i 
början av 1900 – talet och har sedan byggts ut i omgångar bl. a gjordes en stor förändring 1970 
då Allmänhetens Pressombudsman (PO) inrättades (Hadenius & Weibull, 2005).  
 
Redan 1974 grundades Publicistklubben (PK) vilken samlade utgivare och redaktörer som ville 
att pressen skulle utmärkas av god journalistik. Så tidigt som 1900 antogs av PK principer med 
syftet att undvika att enskilda individer utpekades i brottsrapporteringar. År 1916 inrättades 
Pressens Opinionsnämnd (PON), en form av hedersdomstol, med uppgiften att lösa konflikter 
(Hadenius & Weibull, 2005).  
 
De etiska reglerna ska garantera korrekt och allsidig nyhetsförmedling och skydda enskilda 
individer från vållande av skada genom publicitet som kan vara kränkande (Hadenius & 
Weibull, 2005), vilket benämns som ”god publicistisk sed”. Detta kontrolleras av Pressens 
Samarbetsnämnd vilken består av fyra organisationer; Tidningsutgivarna (TU), Sveriges 
Tidskrifter, Svenska Journalistförbundet (SJF) och Publicistklubben (PK). Detta organ är 
frivilligt inrättat och bedömer klagomål från individer som känner sig kränkta av publicering i 
press eller nätupplaga utgiven av dags- och annan periodisk press (Stenholm, 2003). 
 
Axberger (1994) delar in pressetiken i två delar; den egentliga och den reglerade pressetiken. 
Med egentlig pressetik menar han den ursprungliga eller genuina pressetiken ur vilken den 
reglerade delen ”brutits ut”. Egentlig pressetik innefattar enligt Axberger alla etiska konflikter 
och frågeställningar som kan uppkomma inom publicistisk verksamhet. Denna del av etiken är 
bredare än den reglerade och syftar mer till förmågan att känna igen och analysera ett etiskt 
problem. Den reglerade etiken är endast reglerad till viss del av de pressetiska reglerna och 
systemet, Pressens Samarbetsnämnd, som prövar de pressetiska klagomål som kan komma. 
(Axberger, 1994).  
 
I den egentliga pressetiken används begrepp som sanning, hänsyn och nytta.  Konflikten som 
kan uppkomma mellan sanning och hänsyn kan ses i det rättsliga systemet och samma 
värderingar står mot varandra även inom pressetiken t ex i namnpubliceringsregeln. Den 
bygger på samma synsätt som lagen ”publicera inte namn om det kan skada, såvida inte ett uppenbart 
allmänintresse kräver offentliggörande” (Axberger, 1994, s. 18). I lagen om ärekränkning ställs 
sanningens egenvärde och hänsyn till individen mot varandra. Det är enligt denna lag förbjudet 
att uttala uppgifter om individer på ett nedsättande sätt, vilket då kallas förtal. Förtal kan dock 
vara straffritt om det fanns skälig grund för uppgiften att framföras och att den var sann 
(Axberger, 1994).  



  

 
2 (2) 

 
Enligt Brottsbalken SFS 1962:700 (5. Kap. 1 § om ärekränkning): 
 

”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är 
ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. 
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna 
uppgiften i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas 
till ansvar.” 

 
Det tredje begreppet, nytta, innebär att det som publiceras ska vara av nytta för samhället och 
ha en samhällsuppgift. Detta tillsammans med sanningskravet blir: ”Först om sanningen är av 
samhällsnytta - äger allmänintresse – skall den publiceras” (Axberger, 1994, s. 18). Balansen mellan 
sanning och hänsyn påverkas, om risk för skada finns ifrågasätts publiceringen och om inte ett 
uppenbart allmänintresse finns så underlåts publiceringen. Med detta som bakgrund kan 
pressens policy om namnpublicering av dömda brottslingar diskuteras. Även om sanningskravet 
är utgångspunkt kan inte alltid publicitet motiveras ur pressetisk synpunkt (Axberger, 1994).  
 
Om sanningskravet är den egentliga pressetikens utgångspunkt så är hänsynskravet 
dominerande för den reglerade etiken. Sanningen är inte något självändamål. I den reglerade 
etiken ställs hänsyn till individen mot allmänintresset. Allmänintresset måste vara starkt för att 
gå före hänsynskravet. Grundläggande är att skilja på det offentliga och det privata. Etiken gör 
skillnad mellan de som har en självpåtagen roll på den offentliga scenen och de som inte har det 
(Axberger, 1994). 
 
Dominerande inom journalistiken är offentliga personer på offentliga platser, det som är 
offentligt är nästan alltid möjligt att publicera men det som är privat publiceras enbart i 
undantagsfall (Hadenius & Weibull, 2005). Starkast pressetiskt skydd har den privata personen i 
det privata livet medan den offentliga personen i det offentliga livet har minst skydd av 
pressetiken. Den offentliga personen har visst skydd i sitt privata liv, men om samband finns 
mellan gärning och privat liv anses det legitimt att publicera även det (Axberger, 1994). 
 
När det gäller enskilda individers personliga integritet och publicitet ger den reglerade 
pressetiken nästan maximalt skydd, oftast krävs samtycke av den omskrivne för att något ska 
publiceras. Exempel på vad som kan vara av intresse för andra kan vara vårdnadstvister, 
konflikter mellan enskilda individer och sociala myndigheter, skolmyndigheter och dylika, 
sjukdomsöden, brott och olyckor. I dessa fall är hänsyn alltid dominerande före sanning eller 
nytta och allmänintresse. Endast om samtycke finns får publicitet ske. Ofta i fall där brott skett 
har gärningsmannens identitet skyddats men inte brottsoffrets, vilket kan förklaras med att 
offret inte begått något fel och då inte lider skada av identifiering. Sett ur offrets perspektiv kan 
detta synsätt verka oetiskt. Bedömningar görs alltid av brottets art och om gärningen skett i 
offentlighet eller i den privata sfären. I de fall där det handlar om självmord ses det som ytterst 
privat och enligt de pressetiska reglerna ska största försiktighet råda (Axberger, 1994). 
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Hämtat från http://www.tu.se/article.do?article=7143&Category=902 den 20 mars 2006. 
 
Etiska regler för press, radio och tv 
 
Press, radio och tv skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet. 
Härvid gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet. 
 
Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den 
publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv skall vara ett stöd för den hållningen. 
 
Publicitetsregler 
 
Ge korrekta nyheter 
1.Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig 
nyhetsförmedling. 
 
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, 
även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och 
kommentarer. 
 
3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 
 
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och 
inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 
 
Var generös med bemötanden 
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, 
om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan 
dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. 
Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar. 
 
6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna 
tidningen. 
 
Respektera den personliga integriteten 
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett 
uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 
 
8 Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga 
och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 
 
9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. 
Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 
 
10. Framhäv inte berörda personers ras, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller 
sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande. 
 
 
Var varsam med bilder 
11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 
 
12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar 
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läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta 
gäller även vid arkivering. 
 
Hör båda sidor 
13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken 
samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av 
olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld. 
 
14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande 
dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 
 
Var försiktig med namn 
15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan 
publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 
 
16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller 
annat, som gör en identifiering möjlig. 
 
17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.  
 
   



  

Bilaga 4, 1 (3) 
 
Kön Man Kvinna 
 
Ålder  

 0 - 15 år  
 16 – 30  
 31 – 45  
 46 – 60  
 60 år – 

 
Bostadsort 
 

 Landsbygd/mindre ort 
 Stad/större ort 

 
1. I vilken utsträckning anser du att namn bör publiceras i samband med brott, i jämförelse med den 
utsträckning det sker idag?  
 
Mindre        Ngt mindre    Ingen förändr          Ngt större           Större 
1                        2                           3                            4                            5 
 
2. Om du blir utsatt för ett brott i vilken grad anser du att allmänheten bör få veta gärningsmannens 
namn? Markera med ett kryss. 
 
Inte alls                   I mycket hög grad 
1                        2                           3                            4                           5 

     
 
3. Om du blir utsatt för ett brott i vilken grad anser du att allmänheten bör få veta ditt (offrets) 
namn?Markera med ett kryss. 
 
Inte alls                   I mycket hög grad 
1                        2                           3                            4                           5  
 
Motivera gärna ditt svar;  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



  

4. Vilka brott anser du vara av allmänintresse, d v s så viktiga att allmänheten bör få veta mer än bara 
fakta om händelsen? Markera med kryss i rutan, fler än ett alternativ kan väljas. 
 

 Alla brott 
 Brott mot narkotikastrafflagen 
 Trafikbrott t ex rattonykterhet 
 Förskingring och bedrägeri 
 Misshandel, mot barn 
 Misshandel, mot kvinnor 
 Sexualbrott och våldtäkt, mot barn 
 Sexualbrott och våldtäkt, mot kvinnor 
 Övriga brott mot brottsbalken 
 Inbrottsstölder, mot fordon och bostäder 
 Stöld/snatteri 
 Rån och grovt rån, mot banker 
 ”                           , mot butiker 
 ”                           , mot personer 
 Mord och dråp 
 Hets mot folkgrupp 
 Annat t ex 
  _________________________________________________________________ 

 
 
5. Vilka argument anser du att det kan finnas för en namnpublicering? 
 
 
 
 
 
 
6. Vilka argument anser du kan finnas mot en namnpublicering? 
 
 
 
 
 
7. Har du själv varit utsatt för ett brott som berört dig känslomässigt starkt?  
 

 Ja 
 Nej 

 
Ett stort tack för din medverkan! 
 
 




