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ABSTRAKT

Syftet med detta arbete var att i en fallstudie analysera om svensk media brutit mot de

pressetiska reglerna då de skrivit om den 35 årig mannen som gripits och misstänkts för

mordet på utrikesminister Anna Lindh i september 2003. Studien baseras på en

innehållsanalys av tidningsartiklar skrivna av två kvällstidningar och två dagstidningar under

den aktuella perioden. Artiklarna har ställts mot åtta frågor formulerade utifrån de pressetiska

reglerna.  Analysen visar att  12 av 33 artiklar fick anmärkningar på en eller flera av frågorna

vilket innebär att de bröt mot de pressetiska reglerna. Majoriteten av dessa artiklar beskrev

35-åringens bakgrund. De artiklar som inte fick någon anmärkning behandlade själva

gripandet, den pågående utredningen, häktesbevakningen och frisläppandet. Sett utifrån ett

pressetiskt perspektiv borde tidningarna givit 35-åringen en mer nyanserad bild, det vill säga

varit mer kritiskt granskande och valt bort en del detaljer ur hans privatliv. Tidigare forskning

visar dock att höga produktivitetskrav och snäva tidsramar kan påverka detta. Ur en

kommersiell synvinkel (sälja lösnummer) kan jag se orsaker som kan påverka urvalet de gör.

Då prioriteras hårda, entydiga och tendentiösa vinklingar i syfte att skapa sensationella

nyheter.
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PRESSETIKENS DILEMMA
Saklighet och en korrekt nyhetsrapportering är krav vi ställer på journalisterna som förmedlar

information till oss nyhetskonsumenter. Men kan vi lita på att det är så? I samhället har

mängden olika medier och därmed mängden information ökat drastiskt det senaste 20 åren.

Tidningar konkurrerar inte bara mot varandra och övrig media. Idag är även Internet en aktör

på arenan. Alla stora dags- och kvällstidningar syns numera även på Internet med sina

nyheter. Detta har blivit ett måste för tidningarnas överlevnad. Och för att synas i mängden,

och därmed sälja mest, krävs klatschiga rubriker och sensationella nyheter. Är det detta vi vill

ha? För att behålla pressens trovärdighet finns det ramar som journalisterna bör hålla sig

inom. Dessa ramar brukar kallas för de pressetiska reglerna (Gripsrud 1999). Men kan det

vara så att konkurrensen tvingar tidningarna att tänja på reglerna?

I september-oktober 2003 när jag följde nyhetsbevakningen på tv och i tidningarna angående

mordet på dåvarande utrikesminister Anna Lindh och jakten på dennes mördare blev jag smått

chockad över rapporteringen; Tidningar som gav ut extra upplagor och fyllde sidorna med all

information kring händelsen, experter, grannar och vittnen som gjorde uttalanden i olika

medier. När mördarjakten kom igång och polisen grep en första person, den så kallade 35-

åringen, så ökade nyhetsflödet ytterligare. Vem var denne man? Nu började en kartläggning

av en människas liv, en person som kanske inte alls hade med detta mord att göra. Medierna

grävde fram allt tänkbart; gamla vänner, flickvänner, åsikter, sexuell läggning. Jag uppfattade

det som att medierna sökte hitta ett tänkbart motiv. Men allt var ju egentligen bara

spekuleringar, eller…? Så här i efterhand vet vi att denne man inte var den skyldige. När 35-

åringen var på väg att släppas så började många inse att media haft för bråttom och att de

kanske hade gått för långt och gjort en del övertramp. I alla fall om man läser en del

debattartiklar:

”Den så kallade 35-åringens öde stämmer till eftertanke. När TV 4 visade hur polisen ledde bort hans

mamma, i ett fullt identifierbart bostadskvarter, tog svensk teve ett kliv i amerikansk riktning. När

kvällstidningarna intervjuade hela hans bekantskapskrets och spekulerade om hans uppväxt och

sexuella läggning bröts ny, oländig, mark. På några punkter kan kritik säkert också riktas mot Dagens

Nyheter. Den formella anonymiteten fick ursäkta en rapportering som gick för långt. Alla som ville

kunde ju lätt ta reda på mannens identitet via nätet eller utländska medier.” (Ekdal, Dagens Nyheter

2003-10-03)
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”Läsarna av Stockholms morgontidningar kände inte igen sig. Omfattningen av bevakningen var

mycket större och med fler integritetskänsliga detaljer än vanligt. Samtidigt behövde kritikerna inte

köpa kvällstidningarna för att se att det var ännu värre där. Deras löpsedlar basunerade ut att den

misstänkte ’åt upp sina kläder’ (Expressen) och var ’psykstörd’ (Aftonbladet). I Expressens

extraupplaga om Anna Lindhs död var bårbilderna av henne uppdragna på uppslag efter uppslag. I

Aftonbladet visades bilder av en annan man än den som gripits.” (Krogh, Aftonbladet 2003-10-04)

Med detta som bakgrund finner jag det intressant att i en empirisk undersökning försöka

analysera om tidningarna gjorde övertramp mot de pressetiska reglerna på det sätt de skrev

om den 35- årige mannen under perioden han satt anhållen.

Disposition

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I det första kapitlet som är en inledning finner du en kort

bakgrund kring pressfrihet och de regler som journalisterna bör följa i sitt dagliga arbete,

vilket också är centrala begrepp i uppsatsens empiriska undersökning. Därefter redovisas

tidigare forskning kring pressetik. Detta för att synliggöra den problematik som finns kring

det pressetiska reglerna. I det andra och tredje kapitlet följer syfte och därefter metod,

material och genomförande. I det fjärde kapitlet redogörs resultatet av den empiriska

undersökningen. För att knyta ihop undersökningen med tidigare forskning avslutas uppsatsen

med kapitel fem som innehåller resultatdiskussion och förslag på fortsatt forskning. Längst

bak finner du referenser samt två bilagor, en med de pressetiska reglerna i originalupplaga och

en lista på undersökta artiklar uppdelade efter tidningstillhörighet.

Pressfrihet

Som bakgrund bör nämnas lite om de centrala begrepp och områden som undersökningen

utgår ifrån. Eftersom det är tidningarnas nyhetsrapportering som skall granskas har de centrala

begreppen en inriktning på denna typ av journalistik. Här kommer alltså inte specifika regler

för radio och TV att nämnas.

I Sverige brukar man säga att pressfrihet råder. Men vad står begreppet för egentligen? På

Internet kan jag inte finna någon tydlig definition – så här är det! Jag har sökt på ”pressfrihet”

i Google (2003-11-09) och på de sökresultatet jag får upp upplever jag att begreppet står som

motsatsord till censur och att pressfriheten oftast  regleras av lagar om tryck- och

yttrandefrihet.  I svenska akademins ordbok (på Internet 2003-11-09) står följande förklaring

till pressfrihet: ”tryckfrihet; i synnerhet i fråga om tidningspressen.” Med tryckfrihet menas
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varje medborgares rätt att fritt uttrycka sig i skrift. Grundtanken till pressfrihet borde med

andra ord ligga i att underlätta massmediernas möjligheter att utöva sin granskande roll i

samhället. Pressfriheten regleras i grundlagen.

Grundlagar

År 1766 blev Sverige första land i världen att införa tryckfrihet. Censuren avskaffades och

myndigheternas handlingar blev offentliga. Idag behandlas pressfrihet i tre av fyra grundlagar.

Dessa lagar ger tidningar och andra medier en stor frihet att framföra åsikter och föra ut de

nyheter de anser viktiga. Denna friheten innebär också en möjlighet att behandla enskilda

människors förhållanden och deras personliga angelägenheter. Men friheten är inte

obegränsad. De lagar som ger friheterna för medierna ger också enskilda skydd mot

exempelvis kränkning. Nedan följer en kort summering av de tre grundlagarna där

pressfriheten behandlas (Riksdagens Internetsida 2003-11-12):

Regeringsformen

I regeringsformens inledande stycke står det att ”folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning”

och i det andra kapitlet tas de grundläggande fri- och rättigheterna upp. Två av dessa stämmer

väl in på pressfrihet: Yttrandefrihet ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor” Informationsfrihet ”frihet att inhämta

och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden.”

Tryckfrihetsförordningen

I denna grundlag går man på djupet in i de regler som möjliggör en rådande pressfrihet.

Tryckfrihetsförordningen inleds med en definition av vad tryckfrihet är. Detta speglar även

innehållet i lagen:

"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." (Riksdagens

Internetsida 2003-11-12)

Tryckfrihetsförordningen värnar alltså om det fria ordet i tryckt form. Den ger oss alla en

grundläggande rätt att föra fram våra åsikter och att sprida dem utan förhandscensur. Dock

under ansvar inför lagen. De viktigaste delarna i tryckfrihetsförordningen är:
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o Offentlighetsprincipen – att vi ska kunna ta del av allmänna handlingar, detta har en

stor betydelse för pressen eftersom en av deras viktigaste uppgifter är att kontrollera

makthavarna.

o Meddelarfriheten – Tidningens källor (personer som lämnar underlag för artiklar) får

inte avslöjas om denne vill vara anonym. Detta skydd är så pass starkt att allmänheten

inte får försöka ta reda på vem källan är då det är straffbart.

o  Ansvarig utgivare – Om man vill ge ut en tidning/tidskrift ska man registrera en

utgivare som blir ensam ansvarig för hela innehållet. Skulle tidningen fällas i ett

tryckfrihetsmål är det utgivaren som får ta straffet även om denne inte skrivit artikeln.

o Om man känner sig kränkt av ett påstående i pressen så kan man dra tidningen inför

tryckfrihetsdomstolen som med en jurys hjälp dömer i målet.

Yttrandefrihetsgrundlagen

Denna grundlag har inte funnits så länge, bara sedan 1992. Bakgrunden ligger i att det fanns

ett behov av en grundlagsstiftning som fungerade på andra medier än tryckta (som reglerades

av tryckfrihetsförordningen). Det diskuterades livligt om dessa regler skulle skrivas in i

tryckfrihetsförordningen eller bli en ny grundlag. Den senare uppfattningen vann.

Yttrandefrihetsgrundlagen överensstämmer till stora delar med tryckfrihetsförordningen. Den

största skillnaden ligger i reglerna för utsändning av radio och TV medan

tryckfrihetsförordningen reglerar spridning av tryckta skrifter.

Pressetik

Av hänsyn till den enskilde och till pressens anseende har den svenska pressen själv antagit

etiska regler som de givit ut i boken ”Spelregler för press tv radio” (Pressens

samarbetsnämnd, 2002). Dessa regler skall gälla utöver den svenska lagen. Reglerna innebär

att tidningarna ska visa varsamhet mot de enskilda människor som de skriver om. Man

poängterar att detta särskilt skall gälla när det är privata förhållanden som behandlas eller när

någon är misstänkt för ett brott. Den som kritiseras i en nyhetsartikel ska helst själv få uttala

sig i artikeln. I annat fall bör den kritiserade få ett bemötande publicerat i efterhand.

Misstanke om brott mot de pressetiska reglerna kan anmälas till pressombudsmannen och

pressens opinionsnämnd. Om nämnden anmärker mot en tidning måste denne publicera

nämndens utslag samt betala en expeditionsavgift baserad på tidningens upplaga (PO-PON på

Internet 2003-11-12).
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De pressetiska reglerna är uppdelade i tre delar: Publicitetsregler, Yrkesregler och Regler mot

textreklam. I denna uppsats är publicitetsreglerna den del som är viktigast att känna till varför

jag nedan sammanfattar dessa. Det finns 17 publicitetsregler som är uppdelade på sex

huvudrubriker (Publicitetsreglerna i originalupplaga, se bilaga 1).

Ge korrekta nyheter

Det är väldigt viktigt att nyhetsförmedlingen är korrekt och allsidig för att inge förtroende för

allmänheten. För att uppnå detta bör journalisten vara kritisk mot sina nyhetskällor. Denne

skall alltid kontrollera sakuppgifterna så noggrant som omständigheterna medger. I tidning

skall sedan läsaren lätt kunna skilja på fakta och värderingar. Det skall även finnas täckning

för den löpsedel, rubrik, ingress och eventuella bild som används till texten.

Var generös med bemötanden

Om det skulle uppstå felaktiga sakuppgifter skall dessa rättas till snarast. Om någon gör

anspråk på att bemöta ett påstående skall detta, om det anses motiverat, ges plats åt utan

dröjsmål.

Respektera den personliga integriteten

Journalisten skall alltid överväga att publicera material som kan kränka privatlivets helgd

samt avstå från publicitet om det inte är uppenbart att det finns ett allmänintresse som kräver

en offentlig belysning. Vid olyckor och brott är det viktigt att alltid visa hänsyn för offren.

Överväg publicering av namn och bild med hänsyn till offren och deras anhöriga. Journalisten

skall heller inte framhäva berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk

tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i

sammanhanget.

Var varsam med bilder

Journalisten får inte publicera bilder eller bildtext så att det kan vilseleda eller lura läsaren.

Om bilden är retuscherad eller ett montage skall detta alltid anges.

Hör båda sidorna

Sträva efter att ge personer som kritiseras i faktamaterial tillfälle att bemöta denna kritik

samtidigt. Då det är flera parter inblandade bör journalisten sträva åt att allas ståndpunkter
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återges. Om en person är misstänkt för brott skall denne anses som oskyldig till dess att en

fällande dom föreligger.

Var försiktig med namn

Överväg noga konsekvenserna av att publicera namn om det kan skada människor. Avstå om

det inte är uppenbart att det finns ett allmänintresse som kräver att namn anges. Om namnet

inte anges, undvik att publicera uppgifter som gör identifiering möjlig.

Tidigare forskning

Det finns mycket forskning inom massmedia som ter sig i olika riktningar. Jag har funnit en

del forskning som nämner pressetiken. Mest har det handlat om journalistens dagliga arbete

och vilka problem som uppstår när pressetiska regler krockar med praktiken. I rapporten

”Journalistikens etiska problem” av Ekström och Nohrstedt (1996) beskriver författarna den

problematik de stötte på när de gjorde sin undersökning:

”Det finns kända exempel på att journalister, som annars mycket hårt rider rätten att få kritisera

andra, blir mycket känsliga och förespråkar censur när det gäller deras egna verksamhet. […] …i vår

forskning har vi i några fall mött en totalt avvisande inställning när vi bett om tillträde till

redaktionerna för att följa arbetet.” (Ekström och Nohrstedt, 1996 s. 7)

Detta avvisande fick de av Aftonbladet och Expressen. Vilket kan vara intressant eftersom de

ofta varit i fokus när debatten handlar om pressetik. I syfte att studera journalisternas

uppfattning kring pressetik har författarna följt diskussionerna på olika redaktioner samt

intervjuat journalisterna med bland annat frågor kring autentiska fall och om hur de ställer sig

till dessa ur ett pressetiskt perspektiv. Författarna skriver att journalisterna definierade

sanningsanspråket (saklighet, korrekthet och allsidighet) på olika sätt beroende på vilken typ

av nyhet det var. I ett fall kunde spegelmetaforen vara given, det vill säga spegla samhället så

som det är, för att i nästa fall inte alls vara tillämpbar. När det gäller de pressetiska reglerna

som handlar om respekt för den personliga integriteten skriver författarna att det ”är ett

moraliskt anspråk som är väl grundat i professionens ideologi” (Ekström och Nohrstedt  1996

s. 182). Dock kan journalisterna ha olika uppfattningar om vad detta innebär i specifika fall.

Författarna skriver i slutsatserna att ett av journalisternas viktigaste ideal är att vara kritisk

granskande men att lite av dagens nyhetsjournalistik innehåller detta ideal. Detta beror bland

annat på att produktivitetskraven är höga, tidsramarna snäva och kraven på förutsägbarhet



7

höga. De skriver även att det finns sju olika idealtypiska rationaliteter som förekommer inom

journalistiken. Var och en karakteriseras de av ett visst sätt att uppfatta och förhålla sig till

journalistikens etiska ideal och etisk problematik, med andra ord finns det många sätt att

förhålla sig till de pressetiska reglerna och hur långt man går i tolkningen. Kvällstidningarna

till exempel, domineras av ”skjutjärnet” vars prioritet är hårda, entydiga och tendentiösa

vinklingar i syfte att skapa sensationella nyheter. Övriga idealtyper är hantverkaren, den

samhällsengagerade, ämnesspecialisten, berättaren, dramatikern och nyhetstillverkaren.

I ”Forskning om journalistik” en antologi sammanställd av Carlsson (1988) fann jag flera

intressanta artiklar om media, dess makt och dess etik. Här kommer jag att nämna det mest

väsentliga ur tre av dem. I den första artikeln beskriver författaren Kent Asp att medierna har

en central maktposition. Media kan genom denna position gynna eller missgynna en aktör på

tre olika sätt. För det första genom den bild media ger av aktören, för det andra genom

beskrivningen av aktörens världsbild i nyhetsrapporteringen och för det tredje på vilka sätt

aktören relateras till olika sakfrågor. Detta innebär att media i sitt val av beskrivningen av till

exempel en person har stor möjlighet att påverka opinionen i vilken riktning vi kommer att se

på honom: ”Medierna kan vara mäktiga i den meningen att deras bild av omvärlden påverkar

människor,…” (Carlsson 1988 s. 43)

I den andra artikeln ställer sig författaren Olle Findahl frågan om nyheter kan vara både

kritiskt granskande, ansvarsfullt balanserad och opartisk samtidigt som den skall vara

underhållande och informativt begriplig. Han beskriver nyhetsjournalistiken som villkorlig.

Med detta menar han att den anpassar sig efter de politiska och kommersiella villkor som

föder den. En annan orsak till att nyheterna får en viss typ av innehåll och förpackning är att

de produceras i stora kvantiteter och under stor tidspress. Med andra ord kan det vara svårt att

få en nyhet att bli allt ovan nämnt. Journalisten får helt enkelt i vissa fall välja att prioritera

vad han anser som viktigast i balans med de krav som ställs uppifrån, det vill säga från

redaktören och tidningsägarna.

I den tredje artikeln tar författaren Torsten Thurén upp de problem som finns inom den

journalistiska etiken. Etiken kan låta bra i teorin men i praktiken finns det problem.

Exempelvis finns de praktiska avvägningsproblem; hur noga man skall kontrollera en uppgift,

hur exakt man skall formulera sina citat och hur mycket man skall förenkla komplicerad

information. Ett annat problem är när man hamnar i konflikt mellan olika etiska principer. Då
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journalisten skall välja mellan vad som är rätt och vad som är fel. Exempel på sådana

situationer är; ”Bör man alltid lägga fram hela sanningen, även om den åsamkar den man

skriver om lidande? Får man använda vilka metoder som helst för att få fram sanningen?” (s.

177). För att systematisera problemet mellan teori och praktik utgår författaren från den

klassiska principen, det vill säga att media har ”en central funktion i det demokratiska

samhället” (s. 178). Denna funktion kan sammanfattas av de två nyckelorden sanningsenlighet

och allsidighet som i sin tur kräver två former av journalistik för att uppnås; informerande och

granskande. Författaren kommer fram till att denna klassiska princip har flera svagheter.

Bland annat så är det svårt att nå upp till allsidighetskravet eftersom man i journalistiken

tenderar att ta upp det onormala och dramatiska i stället för det normala och vanliga. En nyhet

skrivs då något speciellt har hänt. Eftersom detta prioriteras kan man säga att

nyhetsvärderingen i sig  är ensidig i sin natur. Även sanningsenligheten har sina problem:

”Nyhetsmedierna vimlar av mer eller mindre allvarliga sakfel. Till en del kan det bero på medveten

manipulation från journalistens sida. Men det vanliga är nog helt enkelt att journalisterna är okunniga

eller slarviga.” (Carlsson, 1988, s. 181)

Utöver  den klassiska principen1 finns det fler principer som kan påverka journalistens

handlingar. I vissa fall kan det bli en målkonflikt mellan dessa. Och då är det främst

värderingar som ligger till grund för detta. Några exempel på andra principer:

opinionsbildningsprincipen, sanningen segrar principen, hänsynsprincipen och kommersiella

principer.

                                                  
1 Författaren nämner fler problemområden inom den klassiska principen som jag väljer att ej gå in på närmre
exempelvis pedagogisk förenkling, journalistens opartiskhet.
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SYFTE
Syftet med arbetet är att i en fallstudie analysera om svensk media brutit mot de pressetiska

reglerna då de skrivit om den 35 årig mannen som gripits och misstänkts för mordet på

utrikesminister Anna Lindh i september 2003.

METOD
Jag kommer att utgå ifrån en kvantitativ innehållsanalys där jag jämför de pressetiska reglerna

mot innehållet i ett urval av tidningsartiklar i den aktuella fallstudien.

Fallstudie

Enligt Ejvegårds bok Vetenskaplig metod (1996) är fallstudien som metod är mycket

användbar i vetenskapliga undersökningar. Man använder den som en alternativ

forskningsväg tillsammans med andra metoder, i detta fall så kompletterar den

innehållsanalysen. Syftet med fallstudien är att ta en liten del av ett stort förlopp och med

hjälp av detta beskriva verkligheten. Fördelen med fallstudien är att man inte behöver ge sig

in i den stora beskrivningen (dvs. i denna undersökning se på alla artiklar om den aktuella

händelsen). Nackdelen är att man måste vara försiktig i de slutsatser man drar eftersom ett

ensamt fall inte fullt ut kan representera verkligheten.

Innehållsanalys

Enligt Bergströms bok Textens mening och makt (2000) är innehållsanalys en metod med flera

inriktningar. Övergripande kan man dock säga att det handlar om att på ett systematiskt sätt

beskriva textinnehåll. Oftast handlar det om att kvantifiera någonting i texter utifrån ett

specifikt forskningssyfte. I detta fall kommer innehållsanalysen att handla om att tolka

textinnehållet i tidningsartiklar utifrån ett antal bestämda variabler - om de överrensstämmer

eller ej. Variablerna i denna analys konstrueras utifrån de pressetiska reglerna. Textinnehållet

kommer att analyseras manuellt eftersom det inte går att göra etiskt komplicerade

bedömningar med datorns  hjälp. En svårighet med innehållsanalysen i denna undersökning

kommer att bli hur jag tolkar begreppen i de olika variablerna. Kan andra göra samma

undersökning utan att koda texten annorlunda? I denna metod bör man ha gjort en pilotstudie

men eftersom uppsatsen är på c-nivå anser jag det ej nödvändigt utan ser denna uppsats i sig

som en pilotstudie för framtida forskning i ämnet. Fördelen med innehållsanalys är att man
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kan söka mönster i lite större material vilket väl överrensstämmer med det syfte som jag har

med denna undersökning.

Material

Datainsamlingsmetod

Materialet till undersökningen är hämtad från tidningsartiklar och fallstudien är avgränsad till

att gälla fyra utvalda tidningar; Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska

Dagbladet eftersom dessa är de två största kvälls- respektive dagstidningarna i Sverige som

inte vänder sig till någon specifik del av befolkningen utan är landstäckande. Artiklarna har

jag sökt i databasen Artikelsök samt på  tidningarnas webbsidor. För att hitta lämpliga artiklar

använder jag mig av fyra sökord i olika kombinationer. Dessa är: mord, 35-åringen, Anna och

Lindh. Urvalet av artiklarna baseras på att artiklarna är skrivna mellan 16-26 september. Detta

för att få med artiklar både från gripandet, häktelsevistelsen och frisläppandet. Då det funnits

många artiklar med liknande innehåll har slumpen2 avgjort vilken jag har tagit med.

Genomförande

Jag har utgått från åtta frågor om de pressetiska reglerna när jag analyserat nyhetsartiklarna.

Varje fråga är alltså en variabel för innehållsanalysen. Har jag funnit negativa (nej) svar på

variabel 1-3, 5 och 6 eller positiva (ja) svar på variabel 4, 7 och 8 betyder det att ett brott mot

pressetiken har begåtts i artikeln. Då följer även en kort motivering med eventuella citat från

den aktuella artikel. Nedan följer en redovisning av variablerna:

1. Har rubrik och ingress täckning i texten?

2. Handlar artikeln om något som kräver en offentlig belysning?

3. Visas hänsyn till offret och eventuella anhöriga?

4. Framhävs uppgifter om berörda personer (etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk

tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning) utan att det saknar betydelse i

sammanhanget och är missaktande?

                                                  
2 Dvs. att jag har endast skrivit ut en artikel om innehållet i stort varit densamma i flera artiklar publicerade

under samma dag. Detta gäller bara Aftonbladet och Dagens Nyheter. I de andra tidningarna har det inte varit

aktuellt.
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5. Försöker journalisten att återge alla parters ståndpunkter?3

6. Betraktas den person som är misstänkt för brott (i lagens mening) som oskyldig om

fällande dom inte föreligger?

7. Publiceras namn på personer som kan ta skada av att deras namn blir publicerade?

8. Om inte namn anges, publiceras uppgifter (yrke, titel, ålder, nationalitet, kön, m.m.) som

gör en identifiering möjlig?

                                                  
3 I denna variabel utgår jag ifrån att  35-åringen själv ej kan komma till tals eftersom han sitter i häktet.
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RESULTAT

Bakgrund till den aktuella fallstudien

Uppgifterna är hämtade från de undersökta artiklarna.

Onsdagen den 10 september 2003 på eftermiddagen blir utrikesminister Anna Lindh

knivhuggen i magen då hon besöker en klädbutik på varuhuset NK i Stockholm. Läkare

kämpar för att rädda hennes liv men misslyckas och hon avlider tidigt på morgonen den 11:e.

Polisens jakt på förövaren har redan börjat. Så småningom får man fram en bild från en

övervakningskamera som fångat den eventuella mördaren på bild (människan på bilden får

namnet NK-mannen). Bilden släpps till pressen. Den 16 september grips en 35-årig man nära

Råsunda fotbollsstadion, enligt uppgifter är det pappan som pekat ut sin son efter att ha sett

bilderna på NK-mannen. Mannen hålls i en specialcell där han bevakas dygnet runt för att inte

begå självmord. Den 17:e hålls förhör med 35-åringen och hans advokat. Han förnekar att han

är inblandad i mordet. Den 19:e häktas 35-åringen skäligen misstänkt för mord. Det är den

lägsta grad man kan häkta en människa på. Förhandlingarna pågår oväntat länge vilket tyder

på att bevisningen är svag. 35-åringens vänner hävdar att han är oskyldig och att det inte är

han på bilden. Polisen vädjar om fler tips från allmänheten. Den 20 september uppges polisen

söka efter en ny man. Utredningen är under total sekretess men enligt uppgift har tre vittnen

pekat ut 35-åringen som Lindhs mördare. Den 24 september griper man en ny man och 35-

åringen släpps och är nu helt friad från anklagelserna eftersom bland annat DNA-testerna friar

honom.

Jag har funnit totalt 33 artiklar varav elva är från Aftonbladet, fem från Expressen, tolv från

Dagens Nyheter och fem från Svenska Dagbladet. Helhetsbilden av varje variabel redovisas

för att sedan ge exempel från de tidningsartiklar som brutit mot de pressetiska reglerna.

Tabell 1, Antal artiklar som ingår i studien.

Tidning: Aftonbladet Expressen Dagens Nyheter Svenska Dagbladet
Antal: 11 5 12 5
N=33



13

Variabel 1

Tabell 2, Har rubrik och ingress täckning i texten? (nej =pressetiskt övertramp)

Ja Nej Totalt

Aftonbladet 11 0 11
Expressen 4 1 5
Dagens Nyheter 12 0 12
Svenska Dagbladet 4 1 5
Totalt 31 2 33

Den generella uppfattningen av alla 33 artiklar med några få undantag är att man följt de

pressetiska reglerna på denna punkt.

Anmärkningar

”Därför umgås innefolket med NK-mannen” (Expressen 2003-09-17). Rubriken som sådan

kopplar ihop den misstänkte 35-åringen med NK-mannen vilket inte är korrekt eftersom det

inte finns bevis på att 35-åringen och NK-mannen är samma person. Rubriken saknar

täckning helt enkelt.

”En splittrad natur dömd för brott 49 gånger” (Svenska Dagbladet 2003-09-18). Delar av

ingressens innehåll nämns inte senare i brödtexten, exempelvis betygen. Dessutom ställer jag

frågan: är ”misstanke om mord på Sveriges utrikesminister” ett brott? Det säger författaren i

ingressen.

Variabel 2

Tabell 3, Handlar artikeln om något som kräver en offentlig belysning? (nej =pressetiskt

övertramp)

Ja Nej Totalt

Aftonbladet 8 3 11
Expressen 4 1 5
Dagens Nyheter 10 2 12
Svenska Dagbladet 3 2 5
Totalt 25 8 33

Det här är den svåraste variabeln att analysera eftersom jag egentligen inte tycker att hans

bakgrund behöver kartläggas i detalj. Åtminstone inte de tidigare åren. Men eftersom samtliga
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tidningar verkar tycka så har jag i stället fokuserat på delar som inte är väsentliga med tanke

på det brott han misstänks för.

Anmärkningar

”35-åringen dömd för 49 brott” ( Aftonbladet 2003-09-17) har en lista på brott mannen blivit

dömd för. Flera av brotten saknar relevans att publicera, exempelvis bedrägeri och snatteri.

”Förre älskaren: Han är rasistisk” (Aftonbladet 2003-09-17) beskriver bland annat hans

sexuallitet och dubbelliv vilket inte bör ha en offentlig belysning.

”Han klarade inte skolan” (Aftonbladet 2003-09-17) beskriver 35-åringens uppväxt och hur

bland annat hans skolgång slutade och vilka jobb han haft, även det är oväsentligt.

”MORDET PÅ ANNA LINDH Så levde han i 149 timmar” (Expressen 2003-09-20). Denna

artikel är lång och författarna till artikeln har kartlagt hur han levde timmarna före Anna

Lindh blev knivhuggen till dess att han greps. Invävt i detta får man läsa om 35-åringens

uppväxt. Det är oväsentligt att veta att han snattat och stulit saker av sin pappa (dessutom

skrivs det vilken typ av varumärke och kostnad det var på det han tagit!). Det är heller inte

väsentligt att veta att miljöpartiets språkrör eventuellt varit på samma konsert som honom.

Dessutom tar artikeln upp var han bott under olika tider i livet och vad han gjort osv.

”35-åringen dömd för knivbrott” (Dagens Nyheter 2003-09-17) Här nämner de en del

ekonomiska problem som han haft tidigare och som inte har någon relevans till det han

misstänks för, exempelvis uteblivna hyror. I slutet av artikeln står det att han står som ägare

på en bil som han inte betalt försäkringen på. Detta har heller ingen relevans som kräver

offentlig belysning.

”Han beskrevs som en tickande bomb” (Dagens Nyheter 2003-09-18). I denna artikelns slut

finns en lista på brott han blivit dömd för. Flera av brotten saknar relevans att publicera,

exempelvis bedrägeri och snatteri.

”En splittrad natur dömd för brott 49 gånger” (Svenska Dagbladet 2003-09-18) Artikeln har

innehåll som inte har relevans till det brott han misstänks för. Exempelvis om uteblivna hyror.

Artikeln upplevs också ha rena spekulationer för att finna motiv till det brott som han
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misstänkts för. I slutet finns till exempel en lista på brott han blivit dömd för. Flera av brotten

saknar relevans att publicera, exempelvis bedrägeri och snatteri.

”Han diskuterade inte politik” (Svenska Dagbladet 2003-09-18). Här finns det ingen relevans

i hans eventuella bekantskap med en högerextremist.

Variabel 3

Tabell 4, Visas hänsyn till offret och eventuella anhöriga? (nej =pressetiskt övertramp)

Ja Nej Totalt

Aftonbladet 9 2 11
Expressen 4 1 5
Dagens Nyheter 12 0 12
Svenska Dagbladet 3 2 5
Totalt 28 5 33

Med facit i hand så kanske man inte visade så mycket hänsyn till offret och dess anhöriga

eftersom han inte var skyldig och nu måste leva med de skriverier som varit i tidningarna.

Men å andra sidan så är denna händelse stor i Sverige och därmed blir det mycket skrivet i

media.

Anmärkningar

”Förre älskaren: Han är rasistisk” (Aftonbladet 2003-09-17) beskriver 35-åringens sexliv

och dubbelliv på ett sådant sätt som inte tar hänsyn till offret: ”Nu berättar mannens älskare

om hans bisexualitet” ”Aftonbladet kan idag avslöja att den misstänkte Anna Lindh-mördaren

under flera år levde ett hemligt dubbelliv.” ”Paret förlorade kontakten för ett halvår sedan och

när den tidigare älskaren i går kväll fick beskedet om att hans gamla kärlek var gripen blev

han tagen.”

”– Han kan göra vad som helst” (Aftonbladet 2003-09-17) beskriver 35-åringen som om att

han redan är NK-mannen: ”Helt plötsligt blandade sig NK-mannen i,…” ”Allt gick så fort att

Carl inte hann uppfatta att NK-mannen fått tag i en stor träpåk,…” och ”NK-mannen dömdes

att betala 2000 kronor i skadestånd” är några exempel på att man inte tagit hänsyn till att

offret kanske inte är skyldig..
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”MORDET PÅ ANNA LINDH Så levde han i 149 timmar” (Expressen 2003-09-20). Här

pekas pappan ut som rasistisk.: ”…hans pappa hade tydliga rasistiska åsikter.” 35-åringen

själv blir beskriven utifrån olika personers synvinklar och artikelförfattarna sätter sedan egna

ord på dessa fåordiga beskrivningar av några enstaka händelser: ”Bilden av en dubbelnatur

tonar fram. Duperande, hänsynslös, aggressiv, kicksökande, och självöverskattande. Men

också intelligent, charmerande och artig. Lika tudelad är beskrivningen av hans yttre:

Välklädd playboy som beställer in champagneflaskor och helrör med sprit på trendkrogarna

kring Stureplan och rör sig i kretsarna kring kungabarnen. Samtidigt en fanatisk

fotbollshuligan…”

”En splittrad natur dömd för brott 49 gånger” (Svenska Dagbladet 2003-09-18). Artikeln har

innehåll som inte tar hänsyn till offret eftersom den till stor del baseras på spekulationer och

osäkra uppgifter. Exempelvis nämns hans favoritroman (är de säkra på att det är så? Vars har

det fått den uppgiften ifrån?) och att den handlar om en person som mördar en annan

människa på en strand och sedan bara känner likgiltighet inför dådet.

”Han diskuterade inte politik” (Svenska Dagbladet 2003-09-18). I denna artikel kopplas han

bland annat samman med högerextremism men eftersom det är på så lösa grunder tycker jag

inte att man i detta fall tar hänsyn till offret utan mer söker finna motiv till mordet på Anna

Lindh.

Variabel 4

Tabell 5, Framhävs uppgifter om berörda personer (etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke,

politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning) utan att det saknas betydelse i

sammanhanget och är missaktande? (ja =pressetiskt övertramp)

Ja Nej Totalt

Aftonbladet 1 10 11
Expressen 0 5 5
Dagens Nyheter 1 11 12
Svenska Dagbladet 1 4 5
Totalt 3 30 33

Här har jag funnit övertramp när man spekulerat kring hans sexuella läggning och hans

eventuella politiska tillhörighet eftersom det upplevs som rena spekulationer och kan vara

missaktande eftersom de inte är bekräftade.
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Anmärkningar

”Förre älskaren: Han är rasistisk” (Aftonbladet 2003-09-17) avslöjar 35-åringens sexuella

läggning vilket saknar betydelse i sammanhanget. Det kan dessutom vara missaktande

eftersom det kanske inte ens är sant.

”35-åringen var särling redan som barn” (Dagens Nyheter 2003-09-18). Här nämns en hel

del om hans koppling åt det nazistiska/rasistiska hållet som barn. Det är missaktande eftersom

han kanske inte har sådana åsikter idag och det borde inte belasta honom.

”Han diskuterade inte politik” (Svenska Dagbladet 2003-09-18). Det är onödigt att nämna att

han påstås ha haft en manlig älskare. Dessutom spekuleras det mycket kring hans koppling till

nazister vilket jag också anser saknar betydelse i sammanhanget.

Variabel 5

Tabell 6, Försöker man att återge alla parters ståndpunkter? (nej =pressetiskt övertramp)

Ja Nej Totalt

Aftonbladet 8 3 11
Expressen 5 0 5
Dagens Nyheter 12 0 12
Svenska Dagbladet 4 1 5
Totalt 29 4 33

Det kan vara svårt i ett sånt här läge att återge alla parters ståndpunkter eftersom 35-åringen

själv inte får uttrycka sig i pressen. Däremot har han haft den möjligheten efter frisläppandet

och i vissa tidningar har han gjort uttalanden.

Anmärkningar

”Förre älskaren: Han är rasistisk” (Aftonbladet 2003-09-17). Tar upp sidor av 35-åringen

som borde bekräftas eller dementeras från fler håll innan man väljer att skriva om det.

Exempelvis tar den upp hans sexuella läggning och dubbelliv.

”– Han kan göra vad som helst” (Aftonbladet 2003-09-17). Tar upp sidor av 35-åringen som

borde bekräftas eller dementeras från fler håll innan man väljer att skriva om det. I denna

artikel skrivs det om en händelse som 35-åringen varit inblandad i, här borde en mer

nyanserad bild (båda sidorna) visas.
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”Han ville själv stå utanför” (Aftonbladet 2003-09-17). Tar upp sidor av 35-åringen som

borde bekräftas eller dementeras från fler håll innan man väljer att skriva om det. I denna

artikel får vi bara höra en persons uppfattning om hur 35-åringen är.

”En splittrad natur dömd för brott 49 gånger” (Svenska Dagbladet 2003-09-18) där nämner

de att han är ytligt bekant med prinsessan Madeleine. Detta borde bekräftas av hovet innan det

skrevs i tidningen.

Variabel 6

Tabell 7, Betraktar man den person som är misstänkt för brott (i lagens mening) som oskyldig

om fällande dom inte föreligger? (nej= pressetiskt övertramp)

Ja Nej Totalt

Aftonbladet 10 1 11
Expressen 3 2 5
Dagens Nyheter 9 3 12
Svenska Dagbladet 3 2 5
Totalt 25 8 33

Ingen av tidningarna har direkt skrivit att 35-åringen är skyldig med undantag för en av

Aftonbladets artiklar, men alla spekulationer kring olika tänkbara motiv under den period som

följde direkt efter gripandet gjorde att jag uppfattade en del av artiklarna som dömande.

Anmärkningar

”– Han kan göra vad som helst” (Aftonbladet 2003-09-17) beskriver 35-åringen som om att

han redan är NK-mannen vilket kan uppfattas som att han är mördaren: ”Helt plötsligt

blandade sig NK-mannen i,…” ”Allt gick så fort att Carl inte hann uppfatta att NK-

mannen…” och ”NK-mannen dömdes att betala 2000 kronor i skadestånd” är citat hämtade ur

artikeln.

”Därför umgås innefolket med NK-mannen” (Expressen 2003-09-17). Här kopplar författaren

samman 35-åringen med NK-mannen vilket kan uppfattas som att han anses skyldig.
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”MORDET PÅ ANNA LINDH Så levde han i 149 timmar” (Expressen 2003-09-20). I denna

artikel skriver de om hans brokiga bakgrund vilket kan uppfattas som att de spekulerar kring

möjliga motiv .

I Dagens Nyheters samtliga tolv artiklar är man noga med att skriva att han bara är misstänkt

eller att han bara är häktad skäligen misstänkt (dvs. lägsta grad av misstanke). Dock kan man

tolka att det som skrivs i de artiklar om 35-åringens bakgrund: ”35-åringen tidigare dömd för

knivbrott” (Dagens Nyheter 2003-09-17), ”35-åringen var en särling som barn” (Dagens

Nyheter 2003-09-18) och ”Han beskrevs som en tickande bomb” (Dagens Nyheter 2003-09-

18) är detaljer som söker förklara varför just han skulle kunna begå detta brott. I den första

artikeln säger rubriken allt: han har begått knivbrott tidigare –  Anna Lindh blev knivhuggen.

I den andra artikeln beskrivs hans uppväxt som stökig och att han har en nazistiska/rasistiska

koppling vilket skulle kunna betyda ett politiskt motiv till mordet. I den tredje artikeln nämns

hans psykiska status vilket skulle förklara varför han är kapabel till att begå detta brott, han

beskrevs ”som en tickande bomb.”

I Svenska Dagbladet nämner de ej rakt ut att 35-åringen är mördaren men i och med att

artiklarna ”En splittrad natur dömd för brott 49 gånger” (Svenska Dagbladet 2003-09-18)

och ”Han diskuterade inte politik” (Svenska Dagbladet 2003-09-18) upplevs som rena

spekulationsartiklar till tänkbara motiv för mordet kan man eventuellt uppfatta det som om att

35-åringen ses som skyldig.

Variabel 7

Tabell 8, Publicerar man namn på personer som kan ta skada av att deras namn blir

publicerade? (ja = pressetiskt övertramp)

Ja Nej Totalt

Aftonbladet 0 11 11
Expressen 0 5 5
Dagens Nyheter 0 12 12
Svenska Dagbladet 1 4 5
Totalt 1 32 33

I detta fall har man varit försiktig. Alla personer som nämns med namn i artiklarna har på ett

eller annat sätt kommit till tals och borde därför inte ha tagit skada av namnpubliceringar med

undantag för prinsessan Madeleine. Hon är visserligen en offentlig person men tidningen
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borde ha kollat upp fakta innan man valde att publicera ett sådant påstående.

Anmärkning

I ”En splittrad natur dömd för brott 49 gånger” (Svenska Dagbladet 2003-09-18) nämner de

att han är ytligt bekant med prinsessan Madeleine. Om uppgiften inte är korrekt kan

prinsessan uppleva detta som kränkande att bli ihopkopplad med 35-åringen.

Variabel 8

Tabell 9, Om inte namn anges, publicerar man uppgifter (yrke, titel, ålder, nationalitet, kön,

m.m.) som gör en identifiering möjlig? (ja = pressetiskt övertramp)

Ja Nej Totalt

Aftonbladet 0 11 11
Expressen 1 4 5
Dagens Nyheter 1 11 12
Svenska Dagbladet 1 4 5
Totalt 3 30 33

Många av de uppgifter som publiceras är hämtade från myndigheter. Är inte materialet

tillräckligt maskerat borde vem som helst kunna kolla upp detta. Därför tycker jag det var

onödigt att till exempel publicera listor på vilka brott han begått.

Anmärkningar

I ”MORDET PÅ ANNA LINDH Så levde han i 149 timmar” (Expressen 2003-09-20)

kartläggs 35-åringens bakgrund som kan göra en identifiering möjlig bland folk som känt

honom tidigare.

”Han beskrivs som en tickande bomb” (Dagens Nyheter 2003-09-18). I slutet har de en lista

på brott som 35-åringen begått tidigare i livet. Eftersom dessa är offentliga handlingar borde

det gå att spåra vem som är dömd för dessa brott.

I ”En splittrad natur dömd för brott 49 gånger” (Svenska Dagbladet 2003-09-18) nämner de

mycket kring 35-åringens bakgrund som kan göra en identifiering möjlig bland folk som känt

honom i tidigare. Bland annat bilder på var han bott som ung, var han gick i skolan samt när

och vilka typer av brott han begått tidigare i livet.
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Helhetsbild

Tabell 10, Antal artiklar som fått anmärkning på pressetiska regler

Anmärkning Ingen anmärkning Totalt

Aftonbladet 5 (45%) 6 (55%) 11 (100%)
Expressen 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%)
Dagens Nyheter 3 (25%) 9 (75%) 12 (100%)
Svenska Dagbladet 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%)
Totalt 12 (36%) 21 (64%) 33 (100%)

Fem av Aftonbladets artiklar bröt mot de pressetiska reglerna. Två av artiklarna handlade om

uppväxten och i tre artiklar fick personer från 35-åringens förflutna komma till tals.

Två av Expressens artiklar bröt mot de pressetiska reglerna. Den ena artikeln beskrev 35-

åringens uppväxt medan den andra artikeln var en krönika om Stockholms partyliv och varför

innefolket umgås med NK-mannen.

Tre av Dagens Nyheters artiklar bröt mot de pressetiska reglerna. Samtliga handlade om 35-

åringens uppväxt och brottskarriär.

Två av Svenska Dagbladets artiklar bröt mot de pressetiska reglerna. Båda artiklarna

beskriver 35-åringens uppväxt och brottskarriär.

Totalt har 12 artiklar fått anmärkning på de pressetiska reglerna. De artiklar som inte har fått

någon anmärkning har bland annat behandlat gripandet, den pågående utredningen,

fängelsebevakningen och frisläppandet.
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DISKUSSION

Validitet och Reliabilitet

Jag vill här nämna något kring de omständigheter som förelåg vid inhämtandet av material till

den empiriska undersökningen. Databasen Artikelsök fungerade inte så som jag önskat

eftersom väldigt få artiklar fanns med. Därför blev jag tvungen att komplettera med

tidningarnas webbarkiv. Detta har fungerat väldigt bra vad gäller Aftonbladet och Dagens

Nyheter men när jag inhämtade artiklarna den 11 november 2003 fungerade inte Expressens

sökfunktion. Detta har påverkat antalet artiklar som jag fått tag på från denna tidning. Jag har

testat igen en månad senare och då har sökfunktionen åter varit i bruk men dock för sent

eftersom analysen redan var gjord. Svenska Dagbladets arkiv har fungerat bra men där har jag

tyvärr bara funnit fem relevanta artiklar. Jag är säker på att dessa omständigheter påverkar

resultatet. För Expressens del därför att jag kollat i tidningens arkiv och funnit flertalet artiklar

som liknar Aftonbladet innehållsmässigt. Bland annat det minnesvärda citatet om att 35-

åringen ”åt upp sina kläder” (Krogh, T. 2003-10-04. Medierna struntar i de regler som finns.

Aftonbladet).

En annan sak som påverkat resultatet är de bedömningar som jag gjort i innehållsanalysen.

Det är omöjlig för mig att vara objektiv när jag ska analysera om etiska regler följs eller ej.

Gränsen mellan rätt och fel är hårfin och den kanske inte går på samma ställe för mig som för

dig. Därför har jag använt mig av begreppet ”tveksam” samt att jag alltid försökt motivera  de

ställningstagande som jag gjort. Vissa begrepp har varit extra svåra att bedöma, exempelvis

vilka uppgifter som kan kräva en offentlig belysning och vilka som inte gör det.

Jag är dock säker på att jag använt mig av rätt metod – innehållsanalys. Att försöka besvara

frågan om tidningarna gått för långt i nyhetsrapporteringen i den aktuella fallstudien kan vara

svår att göra på ett annat sätt än att analysera innehållet i artiklarna. Vad jag däremot kunde ha

gjort annorlunda var materialinsamlandet. I stället för att söka i databaser över Internet hade

det varit bättre om jag haft tillgång till alla tidningar i pappersupplaga under den aktuella

perioden. Då hade jag kunnat läsa samtliga artiklar som publicerats i den aktuella fallstudien

och därmed fått en bättre överblick och ett bättre urval (eller haft med alla artiklar i

undersökningen). Som det är nu har jag troligen missat flertalet artiklar och därmed har
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tillförlitligheten av resultatet blivit lägre än vad det kunde ha blivit om jag gjort på det andra

sättet.

Resultatdiskussion

När jag nu läst och analyserat alla 33 tidningsartiklar är min uppfattning att tidningarna tänjt

på de pressetiska reglerna i de artiklar som publicerades under de första dagarna efter 35-

åringens gripande. Min uppfattning är att alla dessa artiklar har handlat om den misstänkte

mördarens uppväxt och förflutna. Tidningarnas mål har varit att läsarna skall få veta allt om

denna människa: var han äter och sover, vad han gör på dagarna och kvällarna och vilka

intressen han har. Jag tycker bilden har beskurits så att den passar in på en (misstänkt)

mördare där tänkbara motiv exponeras flitigt i stället för att ge en mer nyanserad bild: Han har

begått brott förut. Han har burit en kniv. Han har ett förflutet inom den nazistiska världen etc.

Frågan är om detta är en rättvis bild? Man ska betänka att media i sitt val av beskrivningen av

en person har stor möjlighet att påverka opinionen i vilken riktning vi kommer att se på

honom (Carlsson 1988).

Man kan ju så här i efterhand tycka att tidningarna borde ha givit 35-åringen en mer

nyanserad bild från början. Det vill säga, att tidningarna borde kontrollerat sina uppgifter mer

och kanske sållat bort vissa saker som i min mening inte borde ha haft status som något som

kräver en offentlig belysning. Alltså varit mer kritiskt granskande. Detta gäller framförallt

hans tidigare uppväxt (skolåldern) samt hans ekonomiska brottskarriär. Men tittar man på

tidigare forskning inom pressetik kan man hitta förklaringar som styrker varför de gjorde som

de gjorde: de har höga produktivitetskrav och snäva tidsramar. Att sedan Aftonbladet som

dagstidning hade fler artiklar som gick över de pressetiska riktlinjerna kan bero på att denna

tidning ur en kommersiell synvinkel (sälja lösnummer) prioriterar hårda, entydiga och

tendentiösa vinklingar i syfte att skapa sensationella nyheter (Ekström och Nohrstedt 1996).

Ett bra exempel är den artikel som beskriver 35-åringens sexualitet: ”Aftonbladet kan idag

avslöja att den misstänkte Anna Lindh-mördaren under flera år levde ett hemligt dubbelliv”

(Förre älskaren: Han är rasistisk, 2003-09-17).

Om jag jämför de olika tidningarna så är min uppfattning att Dagens Nyheter varit den mest

seriösa tidningen av dem alla. Den tidning hade också minst antal artiklar som fick

anmärkningar i jämförelse med antalet som var med i analysen. Denna tidnings artiklar
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upplevde jag också som mest neutrala och med den mest nyanserade bilden då man valt bort

en del onödiga detaljer som övriga tidningar valt att ha med.

Fortsatt forskning

Att fortsätta forska kring pressetik är intressant men svårt. Etiska ställningstaganden kan te sig

i olika riktningar eftersom vi alla har olika uppfattningar om situationer som uppkommer. Vad

som är okej att skriva om är det i slutändan opinionen som bestämmer. Antingen köper vi

tidningen eller inte. Kanske är det så att vi svenskar blivit mer toleranta över vad som skrivs

och vad vi vill läsa om, kanske har vi tagit ett steg närmare en amerikansk tradition? Skulle

jag fortsätta forska på området hade en sammanställning av den pressetiska debatten varit i

fokus. Att undersöka om vi ur ett pressetiskt perspektiv ändrat gränsen för vad som är

acceptabelt att skriva om och vad som inte är det. Det skulle jag vilja ha ett svar på.
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BILAGA  – PRESSETISKA REGLER

ETISKA REGLER FÖR PRESS, TV OCH RADIO
Press, TV och radio 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.

I. 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

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 etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk
tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget
och är missaktande.
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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 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.

Hämtad från PO-PON, http://www.po.se/ (2003-11-17)


