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1. Inledning.
Vi har i vårt c-arbete bestämt oss för att reda ut begreppet konsekvensneutralitet. Vad är det?
Ska det finnas? Vad gör det med människor som råkar ut för det? Vårt intresse av den här
frågan har sakta med säkert byggts på under våra tre år på institutionen och vi har haft svårt
att veta hur vi ska förhålla oss till det. Är det något vi är beredda att ställa oss bakom eller är
det något vi inte kommer vilja använda oss av i vårt framtida yrkesliv? Med det här arbetet
hoppas vi få en tydligare bild och uppfattning av begreppet.

2. Metod.
Efter att ämnet för arbetet var spikat var det dags att bestämma form. En artikelserie låg
närmast till hands och så blev det. Vi bestämde oss för att sträva efter en fyra delars serie.
Tanken är att den ska kunna publiceras i ett samhällsmagasin. Texterna kommer slutligen
redigeras ihop till en helhet i magasinsform.
För att ha en ingång i arbetet valde vi att utgå från den så kallade Schenströmaffären. I korta
drag kan historien beskrivas så här: En statssekreterare drack sig hösten 2007 berusad i
sällskap av en av TV4:s politiska reportrar. Aftonbladet uppmärksammade det hela dagen
efter och sedan var drevet igång.
Vi bestämde att våra frågor till våra intervjupersoner mestadels skulle kretsa kring huruvida
publiceringen av Aftonbladets första artikel var korrekt eller ej. Ska man som journalist och
ansvarig utgivare inte tänka på konsekvenserna alls? Var just den här publikationen verkligen
av allmänintresse? Eller handlade det bara om ren och skär sensationsjournalistik?
De intervjuer som skulle göras med kvinnor gjordes av Sara och de som skulle göras av män
gjordes av Patrik. I det här fallet var det ett mycket strategiskt beslut att göra på det här viset.
Vi inbillar oss att det är lättare att, i en utsatt situation, öppna sig för en person av samma kön.
Det må vara trångsynt och gammeldags men vi har bara utgått från den uppfattning vi har om
människor i allmänhet. En kvinna vet mer om hur en kvinna har det i tuffa situationer och
vice versa.

2.1 Hypoteser
Vi har som hypotes att konsekvensneutralitetenen många gånger används fel och skadar
människor i onödan. Vi tyckte att just Schenströmpublikationen saknade relevans med tanke
på att man då inte visste att Schenström hade jour. Vi kände att man använder begreppet som
en anledning att trycka texter och bilder som säljer lösnummer. Att folk VILL läsa en text är
inte synonymt med att det är en text som BÖR tryckas och läsas. Men vi ställer oss ändå
bakom begreppet som princip. Nyheter som är korrekta, och framförallt relevanta, ur ett annat
perspektiv än lösnummerförsäljning, ska publiceras även om det kan ha konsekvenser för de
inblandade.

2.2 Problem och problemlösningar
I läsperiodens början åkte Sara på en rejäl förkylning som höll henne i säng under ett par
dagar. När hon åter kom på fötterna var krafterna fortfarande inte tillbaka och arbetet gick
långsamt. Vi beslutade oss för att hålla dagarna kortare än annars och spenderade de få
skoltimmarna till att läsa på om ämnet. Inga intervjuer genomfördes av Sara under den här
veckan, mestadels för att skona intervjupersoner från snörvel och host från andra sidan luren.
Detta gjorde att tidsschemat fick revideras något. Det kom som tur var i början av arbetet där
större delen ändå består i att jaga rätt på folk och fakta via Internet och mail.



Vi hade tankar om att spela in de intervjuer som gjordes men efter några dagars strulande i
radioredaktionen och dess teknik gav vi upp den idén och bestämde oss istället för det gamla
hederliga sättet med penna och papper. För att få korrekta citat försäkrade vi oss om att kunna
ringa tillbaka och dubbelkolla sådant vi senare blivit fundersamma över.

Ett, för oss, väldigt påtagligt problem under arbetsprocessen har varit de telefonintervjuer vi
tvingats göra. För det första gick det inte att ringa mobilsamtal från den telefon vi haft tillgång
till. Vi har under en längre tid framfört klagomål på detta men det var först efter att vi
uppmärksammat kårstyrelsen om problemen som det hände något. Den, ganska värdelösa,
lösningen blev då att man inför varje mobilsamtal skulle kontakta den lärare som var ansvarig
för kursen för att denne i sin tur skulle kontakta den administrativt ansvarige för mediadelen,
Eva Riklund, som sedan skulle kunna ge oss en kod att slå in på telefonen. Det här kändes helt
befängt och gav upphov till många timmars irritation. Ibland känns det verkligen som att man
befinner sig på ett dagis.
Nu var det ju tyvärr inte så att människorna vi ville prata med per automatik svarade bara för
att vi kunde ringa på deras mobiler. En del svarade inte på flera dagar och det stannade upp
arbetet markant.
Vi hade en tanke om att kunna intervjua Ulrica Schenström såväl som Anders Pihlblad,
reportern på TV4. Intervjuer med journalisten som skrev den första artikeln i Aftonbladet
samt en intervju med den som var ansvarig utgivare vid tillfället ingick också i våra planer.

Vi märkte dock efter en tid och mycket grundresearch att intervjuerna med Schenström och
Pihlblad inte skulle vara så lätta att få. Schenström svarade inte på våra telefonsamtal eller
sms. Vi fick inte heller svar på våra mail. Vårt sista försök var att skicka ett vanligt hederligt
brev på posten med en vädjan om en intervju. Hon ignorerade även detta. Så efter att ha testat
följande kontaktsätt: moderat mailadress, traditionellt brev, angivna telefonnummer, makens
mailadress, trafik och fastighetskontoret i Stockholm, moderaterna, regeringskansliet och
SMS, gav vi helt sonika upp!
Vi jobbade vidare för en intervju med Pihlblad och han lovade att fundera på saken. Han fick
till och med ett mail med alla frågor för att i lugn och ro kunna fundera över svaren, allt för att
få honom att känna sig trygg i situationen. Men slutligen svarade inte heller han på varken
mail eller telefon.
Vi drabbades då av en viss panik och var tvungna att jobba fram en reservplan. Vi läste alla
artiklar vi kom över som handlade om händelsen och skrev en text utifrån dem. All fakta fick
vi dubbelkolla för att vara säkra på att texterna var korrekta. Det här var givetvis inte en helt
bra lösning, men ändå den bästa vi kom på med de förutsättningar vi hade. Ett annat alternativ
hade varit att byta ämne men tiden var för knapp. Vi kände att det var bättre att köra på.
Intervjuerna med Andreas Hökerberg, som skrev den första artikeln i Aftonbladet, och Anders
Gerdin, då ansvarig utgivare på samma tidning, gick däremot bra.

Efter en tid kände vi återigen att vi inte hade tillräckligt mycket material att bygga på. Vi tog
då en första kontakt med varumärkesexperten Daniel Hegborn. Han skulle kunna hjälpa oss
med en intervju om hur offentliga personer, som faktiskt är sina egna varumärken, påverkas
ur ett kommersiellt perspektiv. Men också om de förlorar/vinner förtroende hos folket.
Vi började också fundera över vilka andra offentliga personer som har drabbats hårt av
mediernas inte alltid så genomtänka publikationer? Vi fokuserade på offentliga personer

eftersom att vi inte vill röra upp jobbiga saker hos privatpersoner som inte är vana vid medier
sedan tidigare.



De namn som då dök upp spontant var Gudrun Schyman, Lars Danielsson och Mona Sahlin.
Mona uteslöt vi snart från våra tankar då hon inte gick att få tag på. Danielsson däremot gav
oss en mycket bra intervju som ledde till en, för oss, betydelsefull artikel i arbetet. Schyman
lovade oss vid ett telefonsamtal en intervju men ångrade sig sedan. Så där gick även den
planen i stöpet. Vi fokuserade därför helt på Danielsson och den skribent som varit den som
Danielsson uppfattade som gick hårdast fram i drevet.
När arbetet kom in i sin slutfas insåg vi att det var en något ojämn fördelning på antal texter
per dag. Sista dagen, där vi satt in en ”debattartikel”, bestod bara av just den debattartikeln
och vi ville ha nåt mer. Vi försökte komma i kontakt med en journalist som skrivit en
handbok om hur man ”överlever” ett mediedrev. Tyvärr var han inte anträffbar och vi stod
åter på ruta ett gällande sista dagen i serien. Vi bestämde oss så länge för att bara ta upp några
exempel på människor som drabbats av drev och nöja oss med det då tiden började rinna ut
och det inte fanns möjlighet att jaga intervjupersoner då sista helgen innan inlämningen var i
antågande. Det här var absolut ingen ultimat lösning, det är vi medvetna om, men ibland blir
det inte som man vill eller har tänkt sig.
Redigeringen har pågått fortlöpande och fungerade bra till slutet. Strulet kom de sista dagarna
och det blev en del nagelbitartillfällen då det inte fungerade att spara ordentligt. När vi
slutligen gjorde om det hela till en PDF blev bildernas färger konstiga men vi vet sedan
tidigare (samma sak inträffade under en kurs i tidningsredigering) att det inte är något att göra
åt på de här datorerna/skrivarna.

2.3 Resultat/Teori
Efter vårt arbete kan vi konstatera att våra hypoteser fortfarande står fast. Vi ställer oss
fortfarande bakom begreppet som princip. ”Nyheter som är korrekta, och framförallt
relevanta, ur ett annat perspektiv än lösnummerförsäljning, ska publiceras även om det kan ha
konsekvenser för de inblandade.”
De fall vi tagit upp i arbetet är slumpvist valda och det fanns ingen egentlig plan med att välja
just Schenströmaffären och Danielssons utsatthet. Men båda exemplen visar tydligt på att
konsekvensneutraliteten används fel!
Danielsson själv menar att artiklarna som skrevs om honom i samband med
tsunamikatastrofen innehåller osanningar och vi ses själva att delar av Schenströmartiklen
från Aftonbladet är helt irrelevant. Vår teori är att dessa ”brott” mot konsekvensneutraliteten
har medfört att dreven mot de inblandade har blivit betydligt större och hårdare än de hade
behövt bli. Hade man hållit sig till sanningen och det relevanta så hade Schenström och
Danielsson inte drabbats alls lika hårt på det privata planet. Vi kan finna oss i att en yrkesroll
får ta styrk men när medierna går på den privata personen bakom politikern har man gått för
långt, åtminstone i dessa två fall.

2.4 Vår egen konsekvensneutralitet
En intressant fråga som dök upp under arbetet är hur vi tänker när vi producerar det här
arbetet. Vilka konsekvenser kan det här arbetet få? Har vi tänkt på dem? Hur gör vi för att
minimera eventuella skador?

Självklart har vi reflekterat kring detta. Framförallt när det gäller de könsliga intervjuerna
med till exempel Lars Danielsson. Vi var väldigt noga med att citera Lars korrekt och
verkligen föra fram hans bild. Han påstår sig tidigare ha blivit vinklad och felciterad och vi
ville verkligen undvika något sådant. När Danielsson kom med en väldigt hård anklagelse
med en SvD-journalist så var vi noga med att vi förstod Danielsson korrekt, samt gav
utrymme i vårt arbete för journalisten att försvara sig.



Vi har också reflekterat över vilka eventuella konsekvenser vårt arbete kan få. Eftersom det
inte ska publiceras, enligt Seppo Luoma Keturi, så anser vi att de eventuella konsekvenserna
är minimala. Vi anser vidare att vi inte kommer med några snaskiga, eller sensationella,
anklagelser eller nyheter och det därför inte har ett så stort nyhetsvärde för ”de stora
drakarna”.

Vi ser också vårat arbete som det forskningsprojekt det är och det handlar mer om att
problematisera och diskutera ett begrepp än att komma med något av nyhetsvärde. Därför tror
vi att risken för negativa konsekvenser för de inblandade är minimal.

3. Bakgrund
Givetvis ger sig våra tidigare kunskaper till känna under ett sånt här arbete. Vi känner båda att
vi haft en hyfsat stabil grund att stå på, både kunskapsmässigt men också som ”kollegor”.

3.1 Vad skolan gett oss
Under våra tre läsår på Institutionen för musik och medier har vi fått en relativt bred
grundkunskap i det praktiska arbetet. Vi har lärt oss vad en nyhet här, lärt oss sortera ut

information och hitta ”grejen” i en händelse. När man väl hittat grejen blir det också tydligt
hur lång en text kan bli utan att tappa mening.
Kurserna i redigering har också varit betydande i det här fallet då vi valt att redigera ihop våra
texter för att skapa en helhet.
Att hitta ett realistiskt förhållningssätt till de problem som uppstår har också fått arbetet att
flyta på relativt jämt trots rejäla vägbulor mellan varven.
Skolan har gett oss kunskap om hur man uppträder i en intervjusituation som inte flyter på
som man önskar och gett oss självförtroendet att stå på oss när någon eller något trilskas.
Även om det kanske kan kallas sunt förnuft så känns det bra att veta att någon, någon gång,
skrivit vad jag ska göra i en bok. Ibland behöver man något liknande ett facit som bekräftelse
på att man är på väg åt rätt håll. I det här spelar också handledningstillfällena in. Vi har hela
tiden använt Seppo Luoma-Keturi som bollplank och han har gett sin syn på saken.
En kurs som speciellt gett oss bra kunskaper att använda i det här arbetet är den kurs i
grävande journalistik vi läste under andra året.

3.2 Det som saknas i utbildningen
Något vi känner att vi saknar är kunskapen om hur man på ett bra sätt ska hävda sig själv som
yrkesperson i en intervjusituation. Hur ska vi övertyga personen vi pratar med om att den här
intervjun är viktig, trots att det är en student som vill ha den? Väl ute i branschen känns det
som att många kommer tvingas frilansa och då är inte situationen så främmande mot hur den
ser ut idag då men inte heller då har ett, mer eller mindre, flashigt tidningsnamn i ryggen. Så
det kommer möjligtvis vara en liknande situation även efter examen.
Tyvärr har tekniken inte fungerat så som det ska under arbetet. Datorsalar med ej fungerade
datorer hör inte till ovanligheterna och bara en sån sak som att vi inte kan ringa mobilsamtal
obehindrat har gjort skolgången, i allmänhet, och det här specifika arbetet, i synnerhet,
mycket mer komplicerat och omständligt än det hade behövt vara.

3.3 Personliga drag som hjälpt oss i arbetet
De personliga drag som vi känner har varit nödvändiga för oss under den här perioden är vår
förmåga att samarbeta, och när vi inte har kunnat komma överrens så har vi tagit en paus och
återkommit till problemet vid ett senare tillfälle. Vi är båda ganska envisa och det har också



varit en nödvändighet för vårt arbete då vi annars skulle kört fast betydligt oftare än var vi nu
gjort. Och de gångerna har vi ju faktiskt lyckats komma loss och fortsätta vidare. Att vi
kommit loss tackar vi våra kreativa sidor för. När den ena idén inte fungerat har vi fått luska
ut en ny. Antalet timmar vi suttit och spånat är fler än vi vill tänka på.
En viss allmänbildning har legat till grund för arbetet, att snabbt kunna plocka fram olika
personer som drabbats av mediernas påhitt och snabbt kunna sätta sig in i händelsen och
situationen.

3.4 Personliga drags om stjälpt oss i arbetet
Tyvärr smittar ju dåliga sidor av sig ganska snabbt. Därför brukar vi drabbas av O-
motivationen ungefär samtidigt. Och när man inte känner sig motiverad tappar man lätt fokus,
vilken vi gjort ett flertal gånger. Givetvis kommer allt det jobbiga på samma gång och det är
också vi de tillfällena samarbetet blir lidande och man nästan nöter sönder varandra.

Vi kan också ha humörsvängningar vilket snabbt smittar av sig på den andra personen. Om en
person har en dålig dag blir snabbt den andra personen irriterad eftersom vi jobbar så nära
varandra dag efter dag.

4. Framtid
För oss ser den närmsta framtiden ganska dyster ut. Det känns som att sensations- och sälja-
lösummer-journalistiken kommer finnas kvar ett bra tag. Detta kommer i sin tur medföra ännu
fler mediedrev som kommer förstöra människors liv utan att de kanske har gjort något som
motiverar det. Men samtidigt tror vi att det förr eller senare kommer komma en motreaktion,
precis som med allt annat! Vi tror att medierna kommer ta ett steg tillbaka och bli mer
sparsamma med det smaskigaste detaljerna. Kanske kan man jämföra journalistiken men
mode. Först är det påklätt, den blir det avklätt för att sedan bli påklätt igen. Allt som händer
och alla förändringar kommer förr eller senare möta en motreaktion. Det är vi helt övertygade
om! Därför tror vi också att konsekvensneutraliteten kommer spela en helt annan roll o
framtiden än den gör idag. Det känns som att den idag mest används som ett sätt att
rättfärdiga tveksamma publikationer.

4.1 Relevans för blivande jobb
Vi anser att det här arbetet absolut kan komma att ha relevans i vårt vidare yrkesliv. Det känns
viktigt att kunna visa att man kan sätta sig in i ett ämne som är av vikt för branschen.
Medvetenheten om begreppet i sig är också en bra kunskap att ha med sig. Vi har dessutom
skapat oss en egen uppfattning om konsekvensneutraliteten genom att vända och vrida på vad
det egentligen innebär och står för.
Med det här arbetet kan vi visa på att vi har en viss grundkunskap i redigering.
Dessutom kräver den här typen av arbete att källorna är trovärdiga och det kräver att vi
planerat vilka vi vill prata med och varför.

4.2 Föreslå vidare forskning
En intressant sak att se vidare på skulle vara att granska olika mediedrev lite djupare. Man
skulle bland annat kunna välja två helt skilda fall, ett där man fått bekräftat att all fakta är
korrekt och av värde och ett där informationen är tvivelaktig. Kanske till och med bevisad
falsk i efterhand. Skadas den drabbade mer av en mediedrev som den inte ”förtjänat” eller slår
det kanske hårdare när man gjort fel och avslöjas av medierna?



Man skulle också kunna jämföra drev där den ”drabbade” gått ut och erkänt och kanske bett
om förlåtelse direkt och fall där de inblandade försökt tiga ihjäl drevet. Vilket av dreven håller
på längst och vilka blir värst? Och på vilket sätt?
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