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Sammanfattning

Studiens syfte är att undersöka huruvida svensk press behöver tydligare riktlinjer för hur klander 

från Pressens opinionsnämnd, PON, ska publiceras, både i papperstidningar och på nätet. Syftet 

innefattar också att försöka definiera den mest lämpade utformningen för lättillgängliga och etiskt 

korrekta publiceringar av nämndens uttalanden. Kvalitativa professions-intervjuer med utgivare, 

medieforskare samt Allmänhetens pressombudsman, PO, analyseras utifrån teorier om pressetisk 

självsanering och begreppet media accountability. Resultatet visar att PON:s uttalanden är alldeles  

för långa och otympligt utformade för att tydliga publiceringar ska vara möjliga. Nämndens 

riktlinjer är förlegade och saknar förankring i det rådande medieklimatet. Genom gestaltningar  

föreslås lösningar i form av populärversioner av klander samt förslag till nya riktlinjer.

Summary

The study aims to investigate whether the Swedish press needs clearer guidelines on how to publish 

statements from the Swedish Press Council, PON, in both newspapers and on online news sites. The 

study also includes trying to define the most suitable design for easily accessible and ethical 

publications of the councils statements. Qualitative interviews with publishers, a media scholar and 

“Pressombudsmannen”, PO, is analyzed with theories of the press ethical self-regulation and media 

accountability. The result shows that the Press Council's statements are too long and inaccessibly 

designed. The council's guidelines are outdated and lacks relevance in the current media climate.  

Solutions are proposed in the form of popular versions of the statements as well as suggestions for 

new guidelines.

Nyckelord: Pressens opinionsnämnd, PON, Allmänhetens pressombudsman, PO, klander, pressetik, 
självsanering, media accountability.
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1. Inledning

Sveriges långtgående yttrande- och tryckfrihet innebär stora möjligheter för landets medier – men 

också ett stort ansvar. För att värna om en etiskt försvarbar journalistik och motverka 

tryckfrihetsbegränsande lagstiftning använder sig svensk press av ett självsanerande system. Sedan 

systemet grundades 1916 har mycket förändrats i det svenska medieklimatet – så även synen på 

pressetik. Just nu verkar något vara på väg att hända med tidningsredaktionernas inställning till  

klander från systemets hedersdomstol: Pressens opinionsnämnd, PON. Kvällstidningen Expressen 

har publicerat PON:s klander på ett otraditionellt vis och försökt frångå de svårtillgängliga långa 

textmassor som varit ”mer regel än undantag”1 under många år. Initiativet har hyllats av 

konkurrenter och beskrivits som ”föredömligt” av Allmänhetens pressombudsman, PO, Ola 

Sigvardsson. Som en del av Expressens nya publiceringsmetod för klander har också 

utgivarkommentarer, med argument mot PON:s beslut, ingått. Detta har bemötts med blandade 

omdömen av branschkollegor och skarp kritik från PO. I samband med Expressens och andra 

svenska tidningars publiceringar av PON-klander har en stor pressetisk debatt blossat upp. Intresset 

för att utveckla en bättre metod för publiceringarna verkar vara stor. Men kunskapen om hur det ska 

gå till verkar desto mindre. Det vittnade Expressens chefredaktör Thomas Mattsson om när han 

uttalade sig angående klanderpubliceringen för skriverierna om Ola Lindholms misstänkta 

knarkbrott, en av tidningens mest omtalade klander:

Jag kan inte påstå att vi är säkra på hur vi ska göra. Vi prövar oss fram.2

Kanske finns förklaringen till publicisternas förvirring i PON:s anvisningar om hur ett beslut ska 

redovisas? Enligt nämndens stadgar ska det publiceras på ”väl synlig plats” – varken mer eller 

mindre. Det är en anvisning som minst sagt lämnar utrymme för tolkningar. Pressens 

samarbetsnämnd har inlett en utredning för att undersöka behovet av tydligare riktlinjer för 

klanderpubliceringar. Med dessa aspekter i åtanke är det befogat att undersöka huruvida svensk 

press behöver tydligare instruktioner för hur PON-beslut ska publiceras, både i papperstidningen 

och på nätet. Utifrån samlade erfarenheter och åsikter från de parter som involveras i den 

pressetiska processen vill jag definiera hur dessa riktlinjer bör utformas samt gestalta ett eller flera 

exempel för hur framtidens klander kan publiceras på ett lättillgängligt och etiskt korrekt sätt.

1 PO/PON, Årsberättelse 2011, http://www.po.se, hämtad 10 april 2012
2 Marklund, Mikael, Därför har Expressen klandret på löpet, http://www.medievarlden.se, hämtad 15 maj 2012
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2. Syfte och frågeställningar

Det här arbetet syftar till att ta reda på om den svenska pressen behöver tydligare riktlinjer för hur 

klander från PON ska publiceras, både i papperstidningen och på nätet. Jag vill också definiera den 

mest lämpade utformningen för lättillgängliga och etiskt korrekta publiceringar av nämndens beslut.  

Som en gestaltning ska jag framställa ett eller flera exempel för hur klander bör se ut i framtiden. 

Arbetets huvudsakliga frågeställningar är följande:

● Behöver svensk press tydligare riktlinjer för hur PON-beslut ska publiceras?

● Hur ska klander, i papperstidningen och på nätet, utformas för att vara lättillgängliga för läsarna 

samt etiskt korrekta?

För att få en djupare förståelse för vilket syfte det pressetiska systemet fyller vill jag också ta reda 

på hur de som är aktiva inom branschen definierar pressetik och hur de anser att det svenska 

systemet fungerar idag. I syfte att tolka de svar som uppkommer på bästa sätt känns det även 

motiverat att reda ut om tidningarna kan tjäna något på att publicera klander på ett tydligare och  

mer lättillgängligt sätt.
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3. Bakgrund

3.1. Yttrandefrihet och tryckfrihet

Jag föraktar dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem.

Denna princip, som sägs ha formulerats av 1700-talets franska upplysningsfilosof Voltaire, 

beskriver förenklat vad yttrandefrihet handlar om. Principen visar också att rätten att uttrycka sig 

fritt inte bara är ett modernt påfund, utan något människor kämpat för i alla tider. Rätten till det fria  

ordet är enligt de flesta demokratiskt sinnade en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt  

samhälle3. Den amerikanska filosofen Ronald Dworkins hävdar att en demokrati utan yttrandefrihet 

saknar legitimitet:

Yttrandefrihet är ett villkor för ett legitimt statsskick. Lagar och politik är inte legitima med  

mindre än att de antagits genom en demokratisk process och en process är inte demokratisk 

så länge regeringen har hindrat någon från att uttrycka sina övertygelser beträffande hur 

dessa lagar och politiken bör utformas.4

I de flesta demokratier finns en lagstadgad rättighet för samtliga medborgare att hysa en åsikt och 

att uttrycka den i tal, skrift eller bild. I Sverige finns regler om yttrandefrihet i tre av fyra 

grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I 

regeringsformens portalparagraf uttrycks sambandet mellan ett demokratiskt styrelseskick och 

grundlagen om yttrandefrihet:

All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning 

och allmän och lika rösträtt.5

Yttrandefriheten blir dock aldrig slutgiltigt erövrad – ens i de starkaste av demokratier. Historiskt  

tyder det mesta på att staten, när den sätts under stor press, på ett eller annat sätt kommer att  

inskränka yttrandefriheten genom att kontrollera faktaspridning och opinionsbildning6. Försvarare 

av yttrandefriheten har under årens lopp, gång efter annan, fastslagit att man måste kämpa för att  

bevara denna frihet. För medierna är yttrandefrihetens betydelse oändligt stor. 

Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar det fria ordet i medier som till exempel tv, film och radio samt, i  

viss utsträckning, på internet. Friheten att yttra sig i skrifter som till exempel böcker och tidningar 

3 Olsson, Anders R, (2009) Yttrandefrihet & tryckfrihet, s.13
4 Warburton, Nigel, (2011) Kort om yttrandefrihet, s.11
5 Regeringskansliet, Yttrandefrihet, http://www.manskligarattigheter.gov.se, hämtad 9 april 2012
6 Olsson, (2009) Yttrandefrihet & tryckfrihet, s.14
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regleras av en annan grundlag: tryckfrihetsförordningen7. Den försvarar inte bara rätten att uttrycka 

sig i skrift, utan innefattar också offentlighetsprincipen, anskaffarrätten och meddelarskyddet – 

fenomen som garanterar svenska medborgare rätten till viktig information om gemensamma 

angelägenheter. Den svenska lagstiftningen för tryckfrihet är i jämförelse med många andra 

demokratiska nationers diton väldigt detaljerad och utförlig, något som gör den unik internationellt.  

Sedan 1766, då lagen grundlades, har den varit starkast av de svenska yttrandefrihetsgrundlagarna 

och fungerat som en skyddande sköld i det fria ordets kamp mot makthavarnas försök att 

censurera.8 Syftet med tryckfrihetsförordningen är att garantera ”ett fritt meningsutbyte och en 

allsidig upplysning” och att ge medborgarna rätt att i tryckt skrift ”yttra sina tankar och åsikter,  

offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst”  

(1 kap. 1 § TF)9.

3.2. Pressetik

Tryckfrihetsförordningen ger svenska medier och publicister stor frihet – men med det följer också 

ett stort ansvar. När det gäller kränkningar i tryckt skrift är det rättsliga skyddet för den enskilde 

högst begränsat. Det finns till exempel inte något skydd för den personliga integriteten och 

privatlivets helgd i Tryckfrihetsförordningen10. För att behålla allmänhetens förtroende och ge den 

enskilde individen ett större skydd från publicitetsskador, samt att till viss del också hålla 

politikerna från att begränsa yttrandefriheten, har pressen tagit fram gemensamma etiska regler. De 

är sammansatta och utgivna av Pressens samarbetsnämnd som består av Publicistklubben, Svenska 

Journalistförbundet, Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter. Dessa regler, som i första hand ska 

ses som riktlinjer för en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften, är uppdelade i tre olika 

delar: publicitetsregler, yrkesregler och riktlinjer mot textreklam11. För att kunna axla ansvaret som 

den liberala Tryckfrihetsförordningen innebär, och bedöma huruvida branschens gemensamma 

regelverk efterföljs, använder pressen sig av ett eget självsanerande system.

7 Regeringskansliet, Yttrandefrihet, http://www.manskligarattigheter.gov.se, hämtad 9 april 2012
8 Olsson, (2009) Yttrandefrihet & tryckfrihet, s.23
9 Regeringskansliet, Yttrandefrihet, http://www.manskligarattigheter.gov.se, hämtad 9 april 2012
10 Cars, Thorsten, (1991) Pressetiken i praktiken, s.11
11 Journalistförbundet, Spelregler för press, radio och tv, http://www.sjf.se, hämtad 10 april 2012
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3.3 Den svenska självsaneringen

År 1868 samlades svenska tidningars representanter för så kallade publicistmöten. Där diskuterades 

hur man skulle komma till rätta med skandalpressen, som enligt de församlade hotade att sänka 

pressens anseende12. Många kunde redan då enas om att lösningen på problemet var pressens 

självsanering. Publicistklubben bildades 1874 som ett verktyg för att värna om pressetiken. 

Startskottet för det system som finns idag kom när hedersdomstolen Pressens opinionsnämnd 

inrättades 1916. Nämndens uppgift blev huvudsakligen att behandla publicitetsmål och, i de fall det 

behövdes, fälla och klandra publiceringar som stod ”i strid mot hederns fordringar”13. PON gjorde 

dock inget större väsen av sig och behandlade få ärenden under flera årtionden. Mot slutet av 60-

talet breddades mediekritiken och stora delar av den politiska ledningen, då styrd av 

Socialdemokraterna, krävde ”betryggande” förändringar av den pressetiska självsaneringen14. 

Annars låg hot om tryckfrihetsbegränsande lagstiftning och lurade i vassen. Efter hårda 

påtryckningar accepterade pressorganisationerna politikernas förslag till skärpt självsanering. De 

största förändringarna som slog i kraft 1969 var att representanter från allmänheten skulle ingå i 

PON och att systemet skulle utökas med ytterligare en instans: Allmänhetens pressombudsman. 

Förhållandet mellan de båda instanserna kan enkelt beskrivas så här:

Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att hjälpa enskilda som känner sig 

utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar 

och på tidningars hemsidor. Pressens Opinionsnämnd (PON) är PO:s överinstans. Det är 

PON som slutligt avgör om en tidning ska fällas eller frias för en publicering.15

Systemet är helt frivilligt. Det bygger på att deltagarna av egen fri vilja vill delta för att visa att 

mediet menar allvar med ett etiskt förhållningssätt16. PON:s ledamöter representerar parterna i 

Pressens samarbetsnämnd (medieutgivare, fackförbund och Publicistklubb) samt allmänheten och 

leds av en erfaren domare17. Årligen inkommer ungefär 400 anmälningar mot publiceringar till PO. 

Om en anmälan uppfyller kraven för att utredas – det vill säga att det rör en tryckt periodisk skrift,  

att anmälaren är personligen berörd av publiceringen samt att publiceringen skett under de senaste 

12 Bergling, Mikael, von Krogh, Torbjörn, Nejman, Fredrik, (2009) 40 år av övertramp PO/PON 1969-2009, s.11
13 Ibid, s.12
14 Ibid, s.35
15 PO/PON, Om, http://www.po.se, hämtad 10 april 2012
16 PO/PON, Ansluta nättidning, http://www.po.se, hämtad 10 april 2012
17 von Krogh, Torbjörn, (2008) Mediernas ansvarighet, s.72
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tre månaderna – kan PO på eget bevåg avskriva ärendet om denne anser att tidningen inte tillfogat 

anmälaren en oacceptabel publicitetsskada. Men om PO anser att så är fallet, och att den anmälda 

tidningen har avvikit från god publicistisk sed, skickas ärendet vidare till PON. Det är endast där 

som ett fällande beslut kan fattas18. PON utgår från nämndens stadgar och tar i huvudsak hänsyn till 

publicitetsreglerna samt lagstiftningarna för yttrandefrihet och tryckfrihet när de fattar beslut om att  

fälla eller fria en publicering. Men den pressetiska prövningen går inte att definiera på ett fullt så  

enkelt sätt. I själva verket är nämnden inte bunden av formella regler. Den är fri att göra klandrande 

uttalanden av anledningar som inte omfattas av de etiska reglerna om de anser att en publicering 

brutit mot god publicistisk sed19. Arbetsmetoder bedöms inte av nämnden. Tidningar som fälls 

drabbas av två konsekvenser. En av dem är att de ska betala en expeditionsavgift. Denna avgift 

varierar beroende på tidningens upplaga. För tidningar med en upplaga under 10 000 exemplar är 

avgiften 12 000 kronor, för större tidningar är den 25 000 kronor. Anmälaren tilldelas ingen 

ersättning20. Avgifterna som betalas av fällda tidningar täcker ungefär en fjärdedel av de kostnader 

som krävs för att hålla PO/PON:s verksamhet igång. Utöver det står Tidningsutgivarna för den 

största delen av den resterande finansieringen, runt 80 procent. Journalistförbundet, 

Publicistklubben och Sveriges tidskrifter står för resten21. Tidningsutgivarna har vid flera tillfällen 

riktat skarp kritik mot att de tvingas stå för en så stor del av finansieringen trots att det är ett system 

som samtliga parter har nytta av. Förslag för nya upplägg av finansieringssystemet har varit uppe på 

tapeten, men ännu har inget antagits. Den andra konsekvensen som drabbar tidningar som fällts av 

PON är att de ska publicera nämndens beslut i den egna tidningen. Hur detta system fungerar i 

praktiken är vad denna uppsats i huvudsak kommer att handla om.

3.4 Klander i pressen

Riktlinjerna för hur en fälld publicering, även kallat ett klander, ska redovisas i en fälld tidning är  

angivna i PON:s stadgar. Paragraf 13 lyder så här:

Företag vars tidning eller Internetpublicering klandrats bör utan dröjsmål publicera ett av 

nämnden utformat uttalande på väl synlig plats och utan anmaning redovisa hos PON att så 

18 PO/PON, Hur PO arbetar, http://www.po.se, hämtad 10 april 2012 
19 Cars, (1991) Pressetiken i praktiken, s.24
20 PO/PON, Stadgar för Pressens opinionsnämnd, http://www.po.se, hämtad 10 april 2012
21 Bergling, von Krogh, Nejman, (2009) 40 år av övertramp PO/PON 1969-2009, s.76
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har skett. Av uttalandet ska framgå att beslutet finns tillgängligt i sin helhet på PO/PON:s 

hemsida. Om en anmälare inte önskar att ett klandrande uttalande ska publiceras enligt 

första stycket bör detta respekteras.22

Ett fällande beslut ska alltså redovisas med en hänvisning om att beslutet finns tillgängligt i sin  

helhet på PO/PON:s hemsida och på en väl synlig plats. Tidigare uppmanades tidningarna att ”i 

oavkortat skick och på väl synlig plats publicera opinionsnämndens hela uttalande”23. Men sedan 

juli 200724 räcker det med att tidningen publicerar en förkortad och mera lättillgänglig version, 

under förutsättningen att det finns en hänvisning till PON:s hemsida för den som vill läsa hela 

beslutet. Kritiker hävdar att regeln om att klandret ska redovisas på en väl synlig plats tas väldigt  

lättvindigt av publicister. Istället för att ge PON:s beslut framträdande utseende och plats tar många 

tidningar till fula knep i form av så kallad Korearedigering, vilket innebär att texten arrangeras 

typografiskt på ett föga tilltalande sätt, med liten och tätt sammanpackad text och ointressant  

rubrik25. Detta påstående styrks av PO/PON:s årsberättelse 2011 där PO Ola Sigvardsson 

konstaterar att det under många år varit ”mer regel än undantag att fällningarna i Pressens 

opinionsnämnd publicerats på en undanskymd plats i tidningen. Gärna med en intetsägande 

rubrik”26.

3.5 Expressen testade ny design

En ny design för klander testades av Expressen när de publicerade fällningen efter skriverierna om 

Ola Lindholms misstänkta knarkbrott. Förutom en ny layout, som enligt chefredaktören Thomas 

Mattsson var ”mer tydligt än någonsin tidigare”27, tryckte Expressen dessutom klandret på löpet 

med rubriken ”Expressen klandrad av PON för Ola Lindholm-avslöjandet”. Expressens sätt att 

publicera beslutet beskrevs som ”föredömligt” i PO/PON:s årsberättelse 2011 – undertecknat av PO 

Ola Sigvardsson28. Det klander som publicerades av Expressen den 13 december 2011 såg ut så här:

22 PO/PON, Stadgar för Pressens opinionsnämnd, http://www.po.se, hämtad 10 april 2012
23 Tidningsutgivarna, PM 6/07 Nya regler för publicering av PON-beslut, http://www.tu.se, hämtad 10 april 2012
24 Tidningsutgivarna, PM 7/07 Angående nya regler för publicering av PON-beslut, http://www.tu.se, hämtad 10 april 

2012
25 Falkheimer, Jesper, Leijonhufvud, Sigfrid, (2002) Pressetiken – i vems tjänst?, s.66
26 PO/PON, Årsberättelse 2011, http://www.po.se, hämtad 10 april 2012
27 Mattsson, Thomas, PON om Ola och vi testar en ny design, http://bloggar.expressen.se, hämtad 10 april 2012
28 PO/PON, Årsberättelse 2011, http://www.po.se, hämtad 10 april 2012
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Det som ligger till grund för PON:s beslut är en publicering som Expressen gjorde den 12 april 

2011. Med rubriken ”Tv-programledaren Ola Lindholm tagen för knark” på förstasidan fälldes 

Expressen av PON för ha brutit mot god publicistisk sed. I nämndens beslut29 framgår att artikeln 

handlade om att Ola Lindholm av poliser förts bort från en fotbollsmatch på Råsunda för en så 

kallad kroppsbesiktning. Anledningen till detta var att poliserna som bevakade matchen hade fått  

29 PO/PON, Ola Lindholm namngavs innan det fanns belägg för hans skuld, http://www.po.se, hämtad 15 maj 2012
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uppfattningen att Ola Lindholm varit påverkad av droger. Han fick lämna ett urinprov som efter  

analys skulle kunna ge ett definitivt svar upp till två veckor senare. Ola Lindholm menade att det  

vid publiceringstillfället bara funnits uppgifter om att ett urinprov tagits, inte något om dess resultat.  

Med detta som ett av hans starkaste argument anmälde Ola Lindholm Expressens publicering för att  

den i hans tycke förorsakat honom enorm personlig och professionell skada. Expressen försvarade 

det publicistiska beslutet och hävdade att rubriken på förstasidan, så väl som innehållet i tidningen, 

gav en korrekt beskrivning av vad som inträffat. Publiceringen försvarades också med argumentet 

att Ola Lindholm varit en etablerad person i media i många år som offentligt begärde barnens 

förtroende och verkade i en miljö som så tydligt tar avstånd från all form av droganvändning. 

Tidningen radade också upp hans dåvarande ansvar som chefredaktör för Kamratposten, 

programledare för Wild Kids och sittande i barnrättsorganisationen Bris styrelse. PO Ola 

Sigvardsson höll dock inte med Expressen utan konstaterade, enligt PON:s beslut, följande:

Det är förvisso sant att Ola Lindholm har arbetat i offentligheten och att hans verksamhet 

varit inriktad mot en barnpublik. Men inte ens det kan motivera en publicering av hans namn 

på ett så här tidigt stadium i polisutredningen. När den anmälda artikeln publicerades fanns 

bara en outredd misstanke. Som tidningen angav skulle det från dagen för publicering dröja 

två veckor tills provsvaret kom från Statens kriminaltekniska laboratorium.

Resultatet från polisens provtagning skulle sedan visa att urinprovet innehöll spår av narkotikaintag. 

Men PO ansåg inte heller att det rättfärdigade Expressens namngivning av Ola Lindholm, utan att  

artikeln måste pressetiskt bedömas utifrån hur situationen såg ut den dag den publicerades. PO 

ansåg därmed att publiceringen borde klandras. Ärendet överlämnades till PON som instämde med 

PO:s bedömning och klandrade Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed. Nämndens 

beslut resulterade sedan i att Expressen publicerade klandret i den egna tidningen drygt två veckor 

senare. Bortsett från en annons placerad längst ner upptog klandret hela sidan 26 och var utformat 

med en ny design. 

Publiceringen var bildsatt med faksimiler30 av det fällda artikeluppslaget och den tillhörande 

rubriken på tidningens framsida:

30 Enligt Nationalencyklopedin är faksimil en exakt avbildning i tryck.
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Ovanför beslutets rubrik fanns en lista med namnet ”Detta har hänt” där Expressen med egna 

formuleringar redogjorde för bakgrunden till den ursprungliga publiceringen och PON:s beslut:

Under beslutet fanns en logga för PO/PON, en kort beskrivning om systemets funktion, en 

hänvisning till nämndens hemsida samt en kort utgivarkommentar av Thomas Mattsson där han 

motsatte sig nämndens beslut och hänvisade till ett utförligare resonemang kring fällningen på sin 

blogg:
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3.6 Klander på nätet

Allt eftersom den tekniska utvecklingen går framåt tvingas medierna till förändring. Utbredningen 

av internet har öppnat möjligheter för publicister att på nya sätt nå ut till en stor publik.  Fler och fler 

blir de tidningar som lägger minst lika stor energi på nätupplagan som originalutgåvan i 

pappersformat. Dessa förändringar har också fått konsekvenser för pressetiken. Man kan säga att ny 

teknik kräver ny etik. Till följd av branschens nya plattformar har pressens självsanering fått 

ytterligare funktioner. Den 1 april 2000 startade PO/PON en försöksverksamhet där även vissa 

internetpubliceringar skulle prövas av nämnden enligt de pressetiska publicitetsreglerna. Den 1 

oktober 2002 blev detta en permanent del av PO/PON:s arbete31. Enligt nämndens stadgar omfattar 

granskningen idag internetpubliceringar från företag som är representerade i Pressens 

Samarbetsnämnd och andra företag som anmält att man ansluter sig till det pressetiska systemet 32. I 

den statliga utredningen Skyddet för den personliga integriteten (SOU 2007:22) slås det fast att 

internetpubliceringar ”i allt väsentligt” granskas enligt samma regler som publiceringar i periodisk  

skrift. Det påpekas också att ”det inte gäller någon särregel i fråga om skyldigheten att utan 

dröjsmål och i oavkortat skick på väl synlig plats publicera PON:s klandrande uttalande”33. Det 

finns dock inget krav på att ett beslut ska publiceras i anslutning till en fälld artikel, vilket innebär  

att texten kan ligga kvar okommenterad, utan uppgift om att den klandrats. De enda riktlinjer som 

finns i dagsläget är Tidningsutgivarnas rekommendation från 2003. Den går ut på att artiklar som 

fällts av PO/PON kan tas bort, blockeras för allmänheten eller markeras med en upplysning om att 

den klandrats34.

31 Integritetsskyddskommittén,(2007) Skyddet för den personliga integriteten SOU 2007:22, s.436
32 PO/PON, Stadgar för Pressens opinonsnämnd, http://www.po.se, hämtad 10 april 2012
33 Integritetsskyddskommittén,(2007) Skyddet för den personliga integriteten SOU 2007:22, s.436
34 Sällström, Helena, Fällda artiklar lever vidare på nätet, http://www.second-opinion.se, hämtad 10 april 2012
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4. Teori

4.1 Media accountability

Genom mediehistorien har en specifik konfliktsituation ofta varit förekommande. På den ena sidan i  

konflikten står kritiker som uttrycker missnöje, och efterfrågar skärpt lagstiftning, mot de delar av 

mediernas innehåll som påstås påverka befolkningen negativt. Medierna, som står på motsatt sida i 

konflikten, vill till varje pris undvika yttrande- och pressfrihetsbegränsande lagstiftning för att inte 

riskera att gå miste om mediernas trovärdighet och funktion. Metoderna för att hantera denna 

situation har varierat i olika mediekulturer i olika tider.35 Media accountability är ett ansvarsbegrepp 

som har vuxit fram som en möjlig lösning för att hantera de spänningar som uppstår mellan medier 

och dess publik. På grund av att det svenska språket saknar någon självklar motsvarighet till 

engelskans accountability – annat än ordet ansvarighet som fallit ur bruk från det svenska språket 

för mer än hundra år sedan36– kommer jag i huvudsak att använda mig av engelska termer. Med 

anledning av områdets komplexitet är begreppet media accountability inte helt enkelt att definiera 37. 

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att accountability inte har samma betydelse som responsibility  

(engelskans motsvarighet till ordet ansvar). Det sistnämnda gäller de skyldigheter och förväntningar 

som riktas mot media. Accountability handlar i första hand om de processer där media ställs till  

svars för hur de hanterat dessa skyldigheter och förväntningar. År 1986 formulerade medieforskaren 

Louis W Hodges skillnaden mellan responsability och accountability:

The issue of responsibility is the following: to what social needs should we expect 

journalists to respond? The issue of accountability is: how might society call on journalists 

to account for performance of the responsibilities given to them? Responsibility has to do 

with defining proper conduct, accountability with compelling it.38

Den svenska medieforskaren Torbjörn von Krogh har definierat media accountability så här:

Den interaktiva process som gör att medieorganisationer förväntas lämna eller avkrävs en 

redogörelse (och ibland en rättelse och/eller ursäkt) för sin verksamhet till sina intressenter.  

Intressenternas värderingar och relativa styrka skiftar över tid och påverkas av mediesystem 

35 von Krogh, (2008) Mediernas ansvarighet, s.22
36 Katastrofkommissionen, (2005) Skyddet för den personliga integriteten SOU 2005:104, s.491
37 McQuail, Denis, (2005) Mass communication theory 5th edition, s.207
38 Ibid, s.208
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och medieteknik.39

Denis McQuail är en av de medieforskare som försökt reda ut begreppet. Han har formulerat fyra 

generella kriterier40 som media accountability-processer bör uppfylla:

● De bör respektera rätten till yttrande- och tryckfrihet.

● De bör motverka eller begränsa publicitetsskador mot såväl enskilda individer som samhället.

● De bör upphöja de positiva aspekter som publicering kan medföra snarare än att enbart ha ett 

restriktivt förhållningssätt.

● De bör vara offentliga och transparenta.

Dessa kriterier bygger på: att det finns ett intresse från allmänheten, att media  har tillräckligt stort  

inflytande på samhället samt att media accountability fungerar tillsammans med fri och självständig  

media41. Denis McQuail delar upp media accountability i två modeller: liability och answerability. I  

resonemanget kring liability ligger fokus på de skador som mediala publiceringar kan orsaka 

individen eller samhället. De åtgärder som används enligt denna modell består av böter eller andra 

straff som påtvingas enligt lag. Enligt answerability-modellen förespråkas istället dialog, debatt,  

förhandling och frivillighet för att lösa de 

konflikter som uppstår mellan media och dess 

kritiker. Eventuella åtgärder eller 

bestraffningar är enligt denna modell 

huvudsakligen verbala snarare än i form av 

böter.42 System för medieetisk självreglering 

där målet inte är att bestraffa utan att förbättra 

kvalitén, som exempelvis svenska PON, 

faller därmed under modellen för 

answerability. Denis McQuail använder 

denna figur43 (syns till höger) för att på ett 

enkelt sätt definiera media accountability.

39 von Krogh, (2008) Mediernas ansvarighet, s.109
40 McQuail, (2010) Mass communication theory 6th edition, s.207
41 McQuail, (2005) Mass communication theory 5th edition, s.208
42 Ibid, s.209
43 McQuail, (2003) Media accountability and freedom of publication, s.203

13

FREE MEDIA

have

RESPONSIBILITIES

in the form of obligations

which can be either

ASSIGNED or CONTRACTED or SELF-CHOSEN

for which they are held

ACCOUNTABLE

to individuals, organizations, or society

(legally, socially or morally)

either in the sense of

LIABILITY     or     ANSWERABILITY

for harm caused                for quality of performance



Erik Strömberg
Examensarbete
Journalistik i nya medier
Luleå Tekniska Universitet

5. Tidigare forskning

5.1 Attityder till accountability

Under vintern 2006/2007 sammanställde Torbjörn von Krogh en kvantitativ undersökning för att 

undersöka attityder till media accountability i Sverige. 77 personer svarade på två enkäter med syfte  

att fånga in en bred bild av åsikter och kunskaper om olika icke-lagstadgade sätt att utkräva ansvar 

av nyhetsmedier och verka för högre kvalitet. Undersökningen riktade sig till fem grupper: 

medieredaktörer, medieforskare, mediegranskare, arbetsmarknadsorganisationer och 

medieengagerade privatpersoner. Svarsfrekvensen från dagstidningar (med en upplaga över 34 000 

exemplar) och kommunikationsansvariga inom övergripande arbetsmarknadsorganisationer var 

tillräckligt god för att vara representativ för respektive grupp. För de övriga tre grupperna 

(medieforskare, mediegranskare och medieengagerade privatpersoner) går det inte att dra några 

slutsatser för hur de respektive grupperna ställer sig till frågorna. Men Torbjörn von Krogh betonade 

att det inte heller var undersökningens syfte, utan att avsikten var att visa exempel på vilka 

argument som används.44 De övergripande tendenser som gick att utläsa från enkätundersökningen 

sammanfattade Torbjörn von Krogh så här:

Tillspetsat kan tendenserna sammanfattas med att dagspressredaktörerna är förhållandevis 

nöjda med sakernas tillstånd, det etablerade pressetiska systemet fungerar bra, förändring 

bör vara måttlig och kritiken helst korrekt och konstruktiv. Organisationsföreträdarna är 

däremot inte nöjda med dagens situation, de vill se försök som innebär större förändringar 

och efterlyser en mycket skarpare mediegranskning.45 

En specifik del av undersökningen, som är av stort intresse för denna uppsats, handlade om de 

tillfrågades syn på det svenska pressetiska systemet PO/PON. Dagstidningarna var överlag väldigt 

positiva. De ansåg att systemets starka sidor är att det är enkelt och billigt för allmänheten att ställa  

pressen till svars samt att handläggningen är omsorgsfull och utförd av fristående organ46. 

PO/PON:s bristande kunskaper om lokala förhållanden, utdragna processer samt tendenser till att 

fungera som smakdomare var de svagheter som lyftes fram av samma grupp. Bland 

arbetsmarknadens huvudorganisationer ansågs systemets betydelse för mediernas kvalité inte vara 

lika stor. De trodde visserligen att verksamheten kan ge upphov till ett ökat förtroende för pressen, 

44 von Krogh, (2008) Mediernas ansvarighet, s.68
45 Ibid, s.108
46 Ibid, s.72
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samt att en del privatpersoner kan få hjälp, men de hävdade framför allt att systemet är för slutet.  

Organisationsföreträdare ansåg att fler än berörda privatpersoner borde kunna klaga och anmäla 

publiceringar till PO/PON. Bland privatpersonernas svar fanns det också viss skepsis. De som 

svarade kände visserligen till systemet, men många hävdade det är begränsat på grund av att det är 

för okänt och saknar stora resurser. Bland mediegranskare och medieforskare ansåg flera att det är 

pinsamt för redaktionerna att bli fällda. Någon hävdade att systemet har stor betydelse så länge som 

utgivare tycker att det är pinsamt.47 Det framfördes också synpunkter om att det pressetiska 

systemets verksamhet även bör omfatta granskning av yrkesreglernas tillämpning. Majoriteten av de 

dagstidningar och organisationer som tillfrågades ansåg att arbetsmetoderna borde falla inom 

PO/PON:s granskningsområde. Vad gäller systemets sanktioner ville tre av fyra organisationer att 

de skulle vara hårdare. Men bland dagstidningarna ställde sig 12 av 18 emot en sådan utveckling.48

47 von Krogh, (2008) Mediernas ansvarighet, s.73
48 Ibid, s.74
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6. Metod

6.1 Kvalitativa intervjuer

För att få en djupare förståelse för hur det självsanerande pressetiska systemet fungerar har jag valt 

en kvalitativ forskningsmetod. Det mest passande för detta ämne är så kallade professions-

intervjuer, vilket innebär personliga intervjuer med professioner som exempelvis journalister eller  

politiker49. Efter snabb research inom ämnet kunde jag dra slutsatsen att det inte skulle bli enkelt att  

få fram definitiva eller självklara svar. Kvantitativa metoder, som exempelvis 

surveyundersökningar, skulle kunna ge viktig kunskap. Framför allt eftersom dessa kan inhämta 

svar från betydligt fler och ge en bättre överblick över hela branschens åsikter. Jag skulle 

exempelvis kunna hävda att si och så många av alla Sveriges chefredaktörer anser att det borde 

finnas tydligare riktlinjer för hur klander ska publiceras. Men enkäter eller liknande 

surveyundersökningar skulle med största sannolikhet passa bättre ifall jag hade för avsikt att 

undersöka läsarnas syn på hur klander publiceras. Inom medie- och kommunikationsforskning 

används surveyundersökningar vanligtvis för att studera mediernas publik50. En sådan metod skulle 

aldrig kunna resultera i viktiga sidospår som sträcker sig utanför de förutbestämda frågornas ramar. 

För att öka möjligheterna att upptäcka något nytt, och förhoppningsvis bidra med något till den 

pågående debatten om svenska mediers självsanering, krävs en metod som går på djupet. I detta fall 

kvalitativa intervjuer med chefredaktörer för svenska nyhetstidningar, en medieforskare och 

Allmänhetens pressombudsman. Temat för intervjuerna handlar om de yrkesverksamma 

personernas syn på pressetik i allmänhet och utformningen av fällande beslut från PON i synnerhet. 

Målet med denna metod var att få fram kvalitativ kunskap om de bakomliggande anledningarna till  

olika tendenser och skeenden inom det svenska pressetiska systemet – och erhålla ett utförligt 

resultat som besvarar uppsatsens frågeställningar. Under arbetet har personliga möten med 

intervjuobjekten prioriterats för att maximera möjligheterna till utförliga och givande svar. I boken 

Metoder i kommunikationsvetenskap påpekas vikten av det personliga mötet för att få till en 

lyckosam intervju:

Samtalsintervjuer kräver ett personligt möte mellan intervjuare och intervjuad, åtminstone 

om man söker människors uppfattningar och värderingar om sammansatta fenomen.51

49 Ekström, Mats, Larsson, Larsåke, (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, s.49
50 Ibid, s.78
51 Ekström, Larsson, (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, s.54
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För att strukturera intervjuerna sammanställde jag en intervjuguide52 enligt psykologens Steinar 

Kvales beskrivningar i boken Den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet med denna metod är att 

ställa samma frågor till samtliga intervjuobjekt och därmed förenkla arbetet med transkribering och  

analys av materialet. Enligt Kvale kan guiden antingen ange de övergripande ämnen som ska 

undersökas eller bestå av ett antal omsorgsfullt formulerade frågor53. Jag valde det senare 

alternativet, men begränsade dock antalet nedskrivna frågor för att istället försökte vara flexibel och 

beredd att anpassa mina frågor i de fall samtalen glider in på oväntade sidospår. På så sätt finns 

stora möjligheter att luska fram viktig information som finns dold under ytan. Vikten av denna 

flexibilitet poängteras i boken Metoder i kommunikationsvetenskap: 

Intervjun ska vara fokuserad på bestämda teman. Men det måste finnas ett 

förutsättningsmedvetande, där intervjuaren är öppen för nya och oväntade informationer 

istället för att bära med sig färdiga kategorier och tolkningsscheman.54

Ett fåtal följdfrågor som uppkom efter intervjusituationen kompletterades i efterhand via mejl.

6.2 Material

Urvalet av intervjuer har begränsats till chefredaktörer för fyra nyhetstidningar, en medieforskare 

och Allmänhetens pressombudsman. Den sistnämnde, PO Ola Sigvardsson, anser jag vara en 

självklar del i arbetet med tanke på den viktiga roll han har i det pressetiska systemet. I valet av 

medieforskare föll valet på Torbjörn von Krogh, nuvarande föreståndare för Institutet för 

mediestudier, Sim(o), beroende på hans erfarenheter av forskning om det pressetiska systemet och 

media accountability. Eftersom utgångspunkten för hela det här arbetet var Expressens agerande 

med osedvanliga publiceringsmetoder av PON-klander är denna kvällstidning ett självklart val 

bland de fyra nyhetstidningarna. Men med Expressen som utgångspunkt ville jag ha ytterligare tre 

nyhetstidningar att göra jämförelser med. För att undersökningen skulle omfatta flera olika typer av 

nyhetstidningar valde jag ytterligare en kvällstidning, en rikstäckande dagstidning och en lokal 

morgontidning. För att sålla fram tre lämpliga kandidater för att representera dessa kategorier  

baserades urvalet på antalet fällande beslut som tidningarna, historiskt sett, har tilldelats av PON. 

De mest fällda i sina respektive kategorier är kvällstidningen Aftonbladet, dagstidningen Dagens 

52 Bilaga: Intervjuguide, s.63
53 Kvale, Steinar, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s.121
54 Ekström, Larsson, (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, s.53
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Nyheter och lokala morgontidningen NSD. Anledningen till att jag valt antalet PON-fällningar som 

underlag för urvalet är att jag ville undersöka de tidningar, och intervjua de chefredaktörer, som i 

större utsträckning än många andra ställs inför situationer där PON:s beslut ska publiceras.

6.2.1. Expressen – Thomas Mattsson

Expressen grundades 1944 och levererar klassisk kvällstidningsjournalistik med bevakning av 

nyheter, nöje och sport. Tidningen har med teknikens framfart utvecklats till ett mediehus med 

spridning i tidning, på nätet och i mobilen. Expressen är en riksspridd tidning på papper och på 

nätet. Tillsammans med de två regionala editionerna, GT i Göteborg och Kvällsposten i Malmö, 

samt Expressen.se nås drygt 1,6 miljoner läsare per dag55. Under årens lopp har Expressen fällts av 

PON vid 187 tillfällen56 – 83 gånger färre än huvudkonkurrenten Aftonbladet. Men om man räknar 

med GT och Kvällspostens klandrade publiceringar så når de tre Expressen-editionerna tillsammans 

upp till 377 fällningar. Thomas Mattsson tog över som chefredaktör och ansvarig utgivare 2009. 

Innan det har han arbetat på Expressen i olika roller sedan 199157. Klandret rörande Expressens 

publicering om Ola Lindholms misstänkta knarkbrott, som presenteras i uppsatsens bakgrund, har 

jag valt ut som diskussionsunderlag i samtliga intervjuer i det här arbetet. Tanken är att 

intervjuobjekten ska ge sin syn på för- och nackdelar med publiceringsmetoden. I intervjun med 

Thomas Mattsson kommer det så klart läggas ännu större fokus på detta exempel med tanke på att 

det är han som är slutgiltigt ansvarig för publiceringen och dess funktion. Intervjun med Thomas 

Mattsson tog 40 minuter att genomföra och ägde rum på Expressens redaktion i Stockholm den 23 

februari 2012.

6.2.2. Aftonbladet – Jan Helin

Sedan Lars-Johan Hierta grundade tidningen 183058 har Aftonbladet gått från att vara en 

kvällstidning i pappersformat till att idag vara ett stort medieföretag som når runt 2,5 miljoner  

55 Expressen, Expressen i siffror, http://www.expressen.se, hämtad 15 maj 2012
56 Statistiken fram till juli 2009 kommer från boken 40 år av övertramp, för perioden juli 2009 – april 2012 har jag 

kompletterat statistiken med uppgifter från PON.
57 Fjällborg, Ulrika, Mattsson ser fram emot utmaningen, http://www.resume.se, hämtad 15 maj 2012
58 Nationalencyklopedin, Aftonbladet, http://www.ne.se, hämtad 15 maj 2012
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människor via papperstidning, nätet, webb-tv och mobiltelefoner59. Aftonbladet har blivit fällda av 

PON vid 270 tillfällen, vilket är mest av alla svenska tidningar genom tiderna. Jan Helin har i flera 

olika roller arbetat på Aftonbladet sedan 1993, med undantag för ett år som chefredaktör för 

Ålandstidningen mellan 2003 och 2004, innan han tog över rodret och blev chefredaktör 200860. 

Under det senaste året har Jan Helin flera gånger uttalat en önskan om att PON:s regelverk ska 

skärpas och ställa hårdare krav på synlighet av publicerade klander. I juli 2011 sa han under en 

debatt anordnad av Tidningsutgivarna att ”det är skamligt hur du kan trycka undan en fällning 

någonstans långt bak på sidan 29”61. Drygt fem månader senare, i samband med att Expressen hade 

gjort klanderpubliceringen om Ola Lindholm, uttalade sig Jan Helin om att han ville anamma 

Expressens initiativ till tydligare klanderpubliceringar. I en artikel som jag skrev för Dagens media  

uttryckte han att Aftonbadet skulle agera ”som man bör; när en god konkurrent gör något bra, gör vi 

snabbt samma sak”62.  Intervjun med Jan Helin tog 38 minuter att genomföra och ägde rum på 

Aftonbladets redaktion i Stockholm den 12 mars. Som ett exempel på hur Aftonbladets 

publiceringar av PON-beslut kan se ut valde jag ett klander som publicerades 13 december 2011, 

samma dag som Expressen tryckte Ola Lindholm-klandret,  som diskussionsunderlag till intervjun 

med Jan Helin. Detta klander grundade sig på en anmälan från vd:n för Berns Salonger, både för 

egen del och för företagets räkning, gällande flera av Expressens artiklar under november och 

december 2011. Enligt anmälan hade Aftonbladet upprepade gånger anklagat vd:n för att anställa 

och utnyttja papperslösa, både i papperstidningen och på nätet, men trots det hade vd:n endast fått  

försvara sig vid ett tillfälle. Då endast på nätet. PON fällde Aftonbladet för att ha åsidosatt god 

publicistisk sed. I beslutet beskrivs nämndens motivering:

Aftonbladet har publicerat genmälet i anledning av artiklar, som publicerats så väl i  

papperstidningen som på nätet, enbart på nätet. Anmälaren har inte heller fått möjlighet att  

bemöta uppgifter i den fortsatta debatten. Aftonbladet kan inte undgå klander för detta.

Klandret som publicerades på sidan 24 såg ut så här:

59 Schibsted media group, Årsrapport 2011 Aftonbladet, http://www.schibsted.no, hämtad 15 maj 2012
60 Ahlberg, Anders, Helin tar över efter Gerdin, http://www.medievarlden.se, hämtad 15 maj 2012
61 Westerberg, Erik, Helin kräver hårdare PON-regler, http://www.dagensmedia.se, hämtad 15 maj 2012
62 Strömberg, Erik, Aftonbladet följer Expressens exempel,  http://www.dagensmedia.se, hämtad 15 maj 2012
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Till vänster om beslutet fanns en spalt med redaktionellt material och undertill låg en annons.  

Bortsett från fettstilade ingångar och mellanrubriker, skrivna av nämnden, fanns inga typografiska 

stilgrepp i klandrets layout. Beslutet var helt anonymiserat. Varken vd:n eller företaget nämns vid 

namn. I PON:s fullständiga beslut, som finns på nämndens hemsida, nämns dock företagets namn 
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samtidigt som vd:n förblir anonymiserad63 (av respekt för anmälaren och nämndens beslut nämns 

inte heller namnet i det här arbetet). 

6.2.3. Dagens Nyheter – Åsa Tillberg

Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall i december 1864. Den första upplagan trycktes i 6 000 

exemplar64. Idag har tidningen en bred läsarskara med 823 000 personer som läser papperstidningen 

varje dag och cirka 1,5 miljoner unika webbläsare varje vecka på DN.se65. Historiskt sett har 

tidningen klandrats av PON vid 66 tillfällen, varav två under det senaste året. Gunilla Herlitz är 

sedan hösten 2009 chefredaktör, ansvarig utgivare och verkställande direktör för Dagens Nyheter. 

Hon tackade dock nej till att intervjuas till detta arbete på grund av tidsbrist. Redaktionschefen Åsa 

Tillberg förde istället tidningens talan. Hon hade inte möjlighet att träffas för ett personligt möte  

men ställde upp på en telefonintervju under 10 minuter den 25 april 2012. Åsa Tillberg tillträdde 

tjänsten som redaktionschef under hösten 2009. Innan dess har hon bland annat arbetat som chef för 

ekonomiredaktionen på DN och varit redaktionschef på Dagens Industri66. Som diskussionsunderlag 

till intervjun med Åsa Tillberg har jag valt ut ett klander som publicerades i DN under slutet av 

2011. Den anmälda artikeln, som gett upphov till klandret, publicerades den 27 april med rubriken 

”15-årig pojke svårt knivskuren”. Enligt nämndens beslut framgår det att artikeln redovisade 

uppgift om att ett brottsoffer, som blivit utsatt för ett knivdåd på en skola, tidigare varit i klammeri  

med rättvisan. När uppgiften sedan visade sig vara felaktig gjorde DN en rättelse. Nämnden ansåg 

dock inte att rättelsen var tillräcklig för att upphäva publicitetsskadan som det unga brottsoffret  

tvingats utstå67. DN klandrades därför för att ha brutit mot god publicistisk sed. Klandret som 

publicerades på sidan 13 i DN den 19 december såg ut så här:

63 PO/PON, Berns fick inte bemöta på ett tillfredsställande sätt, http://www.po.se, hämtad 15 maj 2012
64 Om Dagens Nyheter, Historia, http://info.dn.se, hämtad 15 maj 2012
65 Om Dagens Nyheter, Kort fakta, http://info.dn.se, hämtad 15 maj 2012
66 Carlsson, Ylva, Åsa Tillberg vill att DN ska bli bättre på egna nyheter, http://www.medievarlden.se, hämtad 15 maj 

2012
67 PO/PON, Publicerad rättelse ej tillräckligt för ungt brottsoffer, http://www.po.se, hämtad 15 maj 2012
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Klandret placerades intill en stor annons och var försett med en ingress i fet stil. Nämndens 

mellanrubriker var förtydligade med fet stil på texten samt symboler i form av röda cirklar. Direkt  

efter beslutet fanns en kort hänvisning till en utgivarkommentar placerad:

På sidan två i samma tidning gav chefredaktören Gunilla 

Herlitz en kommentar till klandret (syns till höger). I spalten 

beklagade hon den skada som DN orsakat den omskrivne 

och berättade om den rättelse som publicerats i samråd  med 

15-åringens föräldrar. Gunilla Herlitz framförde också 

åsikter om att PON:s beslut var ”problematiskt på flera sätt” 

och radade därefter upp flera argument för det.
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6.2.4. NSD – Anders Ingvarsson

Morgontidningen Norrländska Socialdemokraten, NSD, som grundades 1918 har centralredaktionen 

belägen i Luleå och bevakar större delen av Norrbottens län68. Den har en upplaga på drygt 32 000 

exemplar för papperstidningen69 och ett snitt på ungefär 130 000 unika läsare per vecka på 

webben70. NSD har lokalredaktioner i Boden, Kalix, Kiruna, Gällivare och Haparanda. Under årens 

lopp har PON fällt NSD vid 50 tillfällen. Anders Ingvarsson har varit tidningens chefredaktör sedan 

2009. Innan det arbetade han som nyhetschef på Ljusdals-Posten71. Intervjun med Anders 

Ingvarsson tog 55 minuter att genomföra och ägde rum på NSD:s redaktion i Luleå den 17 april 

2012. Under Anders Ingvarssons tid som ansvarig utgivare har NSD drabbats av två klander från 

PON, varav det ena förorsakades av den tidigare chefredaktörens beslut. Det klander som grundades 

på en publicering genomförd under Anders Ingvarssons tid som chefredaktör valde jag ut som 

diskussionsunderlag till intervjun med honom. I det fallet startade allt med en artikel som trycktes i  

NSD 21 januari 2011. Efter publiceringen mottog tidningen klagomål från ett företag som ansåg sig 

ha blivit felaktigt sammankopplat med Hells Angels. Anmälaren ansåg att publiceringen lett till  

ryktesspridning om att företaget stödde Hells Angels ekonomiskt, något som skadade 

affärsverksamheten allvarligt. Efter önskan från företaget publicerade NSD en notis med rubriken 

”Ingen personlig koppling” där otydligheten från den ursprungliga artikeln skulle redas ut. 

Företaget ansåg dock inte att det klargjorde de korrekta förhållandena och anmälde därför fallet.  

PO, som kan pröva publiceringar som handlar om företag i fråga om rättelser och genmälen, 

instämde med anmälaren och ansåg att NSD misslyckats med att ”på något tydligt sätt klargöra” 72 

att företaget inte hade någon koppling till Hells Angels. PON instämde med PO och klandrade NSD 

för att ha åsidosatt god publicistisk sed. Klandret som publicerades på sida 22 den 31 oktober 2011 

såg ut så här:

68 NSD information, Om NSD, http://www.nsd.se, hämtad 15 maj 2012
69 TS-tidningen, Dagspress, http://www.ts.se, hämtad 15 maj 2012
70 TS, Mediefakta & upplagor, http://www.tsrs.se, hämtad 15 maj 2012
71 Marklund, Mikael, Klart vem som tar över NSD, http://www.medievarlden.se, hämtad 15 maj 2012
72 PO/PON, Klander för otydligt tillrättaläggande om företag, http://www.po.se, hämtad 15 maj 2012
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Det korta beslutet var anonymiserat och fick plats under en större artikel, precis intill tidningens 

familjeannonser. Bortsett från tre mellanrubriker i fet stil fanns inga övriga typografiska stilgrep.  

Dessutom saknades hänvisning till det fullständiga beslutet på nämndens hemsida.

6.2.5. Allmänhetens pressombudsman – Ola Sigvardsson

Efter examen från journalistutbildningen 1977 inledde Ola Sigvardsson en över 20 år lång 

reporterkarriär. För artikelserien ”Skolan och marknadshyrorna” tilldelades han, tillsammans med 

dåvarande DN-kollegan Pia Skagermark, både Stora journalistpriset och Guldspaden 1997. Senare 

under karriären arbetade han bland annat som redaktionschef på Dagens Nyheter och chefredaktör 

på Östgöta Correspondenten. Under hösten 2010 eftersökte Tidningsutgivarna en ersättare till 

dåvarande PO Yrsa Stenius enligt följande kriterier:

En person med stark integritet, gedigen utgivarerfarenhet, stort intresse för den pressetiska 
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debatten och en vilja att utveckla det pressetiska systemet till att bli kanaloberoende. 73

Samarbetsnämnden enades och Ola Sigvardsson tillträdde tjänsten som PO i april 2011. Min 

intervju med Ola Sigvardsson tog 45 minuter att genomföra och ägde rum i PO/PON:s kontor i 

Stockholm den 16 april 2012.

6.2.6. Institutet för mediestudier – Torbjörn von Krogh

Torbjörn von Krogh har under sin karriär hunnit arbeta som journalist i 35 år och var bland annat 

chefredaktör för Pressens tidning mellan 1996 och 2006. Han är numer doktorand vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall i journalistik. Han har författat flera böcker om medieförtroende,  

medieetik och mediers ansvarighet. Under hösten 2009 tillträdde han som föreståndare för Sim(o), 

Institutet för mediestudier74. Stiftelsen som grundades 1999 har som ändamål att ”bedriva eller 

främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även 

genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat”75. 

Intervjun med Torbjörn von Krogh tog 35 minuter att genomföra och ägde rum i Sim(o):s kontor i 

Stockholm den 12 mars 2012.

73 Tidningsutgivarna, Ola Sigvardsson ny Allmänhetens Pressombudsman, http://www.tu.se, hämtad 15 maj 2012
74 Bergling, von Krogh, Nejman, (2009) 40 år av övertramp PO/PON 1969-2009, s.125
75 Sim(o), Vi studerar och granskar medier, http://www.mediestudier.se, hämtad 15 maj 2012
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7. Empiri

Från intervjuerna med Thomas Mattsson, Jan Helin, Åsa Tillberg, Anders Ingvarsson, Ola 

Sigvardsson och Torbjörn von Krogh har de viktigaste svaren, med störst relevans för arbetets 

frågeställningar, valts ut och presenteras nedan i sju delar med olika teman.

7.1. Pressetiken

Att pressetiken har ett starkt fäste i Sverige, och är otroligt viktig för hela branschen, var samtliga 

av de intervjuade fullt enade om. Men när de skulle försöka definiera pressetiken så skiljde sig 

deras omedelbara associationer åt. För Ola Sigvardsson handlade det om publicisternas ansvar:

Det innebär att man som utgivare ska vara ansvarsfull i sin hållning till den publicistiska 

uppgiften.

Jan Helin tyckte att begreppet i första hand handlar om att motverka yttrandefrihetsbegränsande 

lagstiftning:

Det är en väldigt viktig regelsamling som jag tycker i grund och botten handlar om att värna 

yttrandefriheten från klåfingriga lagstiftare. I grund och botten tycker jag att det är 

pressetikens viktigaste funktion.

Han tycker sig också kunna se oroväckande tendenser med en ”mycket mer offensiv hållning” från 

svenska lagstiftare:

Man tappar självförtroendet lite grann för det svenska systemet och vill europeisera detta, 

det vill säga införa en massa lagar om privatlivets helgd, olovlig olaglig fotografering och så 

vidare. Då börjar man glida av baserna där man värderar pressetiken. Det som är unikt i 

Sverige är att både publicister och lagstiftare har värderat pressetiken högt. Mot bakgrund av 

att Sverige har världens äldsta yttrandefrihets-grundlagsstiftning så tycker jag att vi har varit  

ett föregångsland till det. Det man nu ser genom de olika initiativen att lagstifta är att man 

glider bort från det självförtroendet på ett väldigt olyckligt sätt.

Anders Ingvarsson påpekade också pressetikens funktion att motverka lagstiftning:

Pressetik är givetvis något som vi i branschen har enats om och i förlängningen handlar det 

om att hålla lagstiftning borta. Det finns ju en lagstiftning som är oerhört vid. Det är oerhört 
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mycket som är tillåtet rent lagligt, men som pressetiskt inte är accepterat

Kampen mot lagstiftning var inte något som Thomas Mattsson direkt uttryckte i försöket definiera 

pressetiken. Han lade istället större fokus vid det gemensamma regelverket: 

Om man pratar om pressetik som ord, då syftar man nog oftast på de etiska spelregler för 

press radio och tv som branschen gemensamt har förbundit sig.

De gemensamma pressetiska reglerna verkar till stor del vara det som kännetecknar pressetik enligt  

de intervjuade. Anders Ingvarsson var inne på samma spår, men var snabb med att påpeka att 

regelverket är diffust:

Pressetik handlar dels om att det finns ett antal nedtecknade regler. Men de reglerna är så 

luddigt utformade, fullt medvetet förstås, så att de ger utrymme för tolkningar. Det landar i  

någon slags magkänsla, erfarenhet och värderingsgrund hos utgivaren i slutändan.

Att pressetiken är otydlig och luddig, som Anders Ingvarsson nämner, verkar vara uppskattat av 

publicister eftersom det leder till en aktiv debatt. Jan Helin påpekade detta samband:

Till det kommer en annan del i pressetiken som är väldigt bra. På grund av att den inte är 

exakt och absolut, vilket den inte kan vara det säger sig självt om etik, så finns det en 

levande diskussion om publicistik och pressetik i Sverige.

Medieforskaren Torbjörn von Krogh delade upp pressetiken i två delar:

Dels så är det de moraliska aspekterna på det man gör. Sedan har ju pressetik också blivit 

benämning för ett system, för institutioner som PO/PON, pressetiska regler och så vidare.

Han hävdade alltså att svensk pressetik till viss del har blivit synonymt med det pressetiska 

systemet och dess organ. 

7.2. Systemets legitimitet

Det svenska pressetiska systemet som grundades redan 1916, och utvecklades till PO/PON 1969, 

har alltså för vissa blivit synonymt med ordet pressetik. Men hur fungerar systemet? De flesta av de 

intervjuade svarade spontant att det fungerar väldigt bra. Jan Helin var en av dem:

Jag tycker att det fungerar bra i den meningen att stora utgivare respekterar det pressetiska 
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systemet. Vi tar det på allvar, sköter korrespondensen, publicerar klander som vi ska och så 

vidare. Sen brukar det ju populärt avfärdas som en kalle anka-domstol, men då vet man inte 

riktigt vad man pratar om.

Det Jan Helin syftade på är den stundtals hårda kritik som riktats mot pressens självsanering under 

de senaste åren. Trots att de intervjuade i första hand uttalade sig väldigt positivt om systemet så 

dök det upp en hel del kritik allt eftersom samtalen fortlöpte. Torbjörn von Krogh påpekade det 

pressetiska systemets begränsningar:

Jag tycker att det kunde vara mer aktivt. Det är byggt för att hjälpa enskilda människor som 

kan råka illa ut. Men det innebär också att det finns många frågor som inte går att komma åt 

via PO/PON, så det är en ganska begränsad verksamhet.

Han talade sig varm för PO/PON:s motsvarighet i vårt grannland i väst:

I den norska motsvarigheten, Pressens Faglige Utvalg, har man den möjligheten att när man 

ser mönster och tendenser så kan man göra så kallade principuttalanden. Det kan ju ske i 

form av en debattartikel eller liknande. Men den möjligheten har man inte anammat. Jag 

tycker att man skulle göra det.

Torbjörn von Krogh ansåg också att dagens pressetiska system borde ersättas med en verksamhet 

som skulle omfatta press, tv och radio. Något som samtliga av de intervjuade instämde med, 

däribland Ola Sigvardsson:

Det är många saker som kan göras med det pressetiska systemet. Den stora och tunga frågan 

är att fortsätta arbetet för att omvandla det här till en medieombudsman och en medienämnd,  

istället för pressombudsman och pressens opinionsnämnd. Det finns ju en sån diskussion 

och jag är mycket positiv till det. Skälet till det är att de olika medieslagen växer samman.

Thomas Mattsson påpekade att systemet har många brister:

Det finns stora problem och en del ologiska saker, som man måste se över om systemet ska 

ha någon legitimitet i framtiden.

Den kritik som han riktade mot systemet handlade bland annat om långa handläggningstider, en 

otidsenlig hederskodex, ett ojämnt fördelat finansieringssystem, tandlösa expeditionsavgifter och 

sist men inte minst otillgängliga publiceringar av PON:s klander. Det sistnämnda pekade Thomas 

Mattsson ut som det största problemet:

Problem nummer ett tycker jag är när man får sitt klanderbeslut publicerat i en tidning så 
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ligger det inhällt långt bak i tidningen, redigerat med grå lång text som gör att det är ganska 

så otillgängligt. Det är ju i princip bara personen själv som orkar läsa det där, och alla andra 

bara bläddrar. Det ökar ju inte direkt förtroendet för systemet.

7.3. Klander – en kökkenmödding?76 

När Pressens opinionsnämnd anser att en publicering brutit mot god publicistisk sed ska den 

skyldiga tidningen, enligt nämndens stadgar, publicera ett klander. Enligt Ola Sigvardsson 

respekteras detta av landets publicister, med ytterst få undantag:

Det är väldigt väldigt sällsynt att en tidning inte publicerar ett utslag. Det sker ju i allmänhet,  

i mer än 99 fall av 100.

Så gott som alla ställer upp på att publicera nämndens beslut och enligt de intervjuades svar verkar 

klandersystemet i grund och botten vara en god idé. Men hur fungerar det i praktiken? Torbjörn von 

Krogh ansåg inte att pressen hanterar publiceringar av klander på ett tillräckligt bra sätt:

När det gäller själva publiceringen i tidningen så tycker jag inte att pressen riktigt har klarat  

av att hantera det med omdöme. Alldeles för mycket tycker jag att man har stoppat det långt  

tillbaka, på sidan 34, och med små obegripliga rubriker.

Vissa kritiker har till och med hävdat att många publicister medvetet försöker gömma undan PON:s 

beslut, på en plats där så få läsare som möjligt kan ta del av det. Men det trodde inte Ola 

Sigvardsson:

Det är möjligt att det finns utgivare som har resonerat så att de vill gömma undan 

publiceringen. Men jag har faktiskt aldrig under alla mina år i branschen träffat en utgivare 

som har sagt det, ens mellan skål och vägg.

Enligt Jan Helin verkar det dock vara vanligare än vad många tror:

Jag tycker att man ska vara ärlig och säga att historiskt har inställningen varit att man ska 

begrava skiten den den dag man har lägst upplaga, längst bak som en stor grå textmassa. För 

76 Enligt Nationalencyklopedin är kökkenmödding vad arkeologerna kallar en hög av musselskal, djurben, keramik 
och små redskap som hittats vid boplatser från sen jägarstenålder i Danmark. Ordet kommer från danskan och 
betyder ungefär 'kök' och 'skräphög'.
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att försäkra sig om att ingen läser.

Han var också kritisk mot hur den egna tidningen, Aftonbladet, har hanterat klander:

Det ser lite illa ut. Att vi hanterar just en sådan text på det sättet eftersom vi helst inte vill att  

du läser det. Det är bara dålig stil helt enkelt att göra den texten mer oläslig än andra. Vi är 

mer yrkespersoner än så, vi kan absolut jobba upp det och det ska vi göra.

Vid intervjutillfället med Jan Helin förklarade han att Aftonbladet ”tittar på” hur de skulle kunna  

förtydliga PON-klander genom att ”fräscha upp layouten”. Inspirationen till det verkar till stor del  

komma från Expressens experimentella klanderpubliceringar som Jan Helin beskrev som ett bra 

initiativ och ”ett steg i rätt riktning”. Men han poängterade också att de otillgängliga 

klanderpubliceringarna inte enbart går att skylla på tidningarna. Enligt flera av de intervjuade är  

grunden till problemet PON:s utformning av besluten. Jan Helin uttryckte sig så här:

Grundproblemet kan varken vi eller någon annan tidning göra någonting åt: det är att 

utlåtandena är så snårigt skrivna. De är långa, krångliga och snårigt skrivna så du kan piffa 

upp det hur mycket som helst med lite rubrik och faksimiler – det är en kökkenmödding för 

folk att ta sig igenom vanligtvis ändå. Det tycker jag är ett grundproblem. Där tycker jag att 

man från PON:s sida skulle jobba med att få tydligare utslag.

Anders Ingvarsson hade samma åsikt:

Klandren borde vara utformade på ett mer läsvärt sätt. Jag tror att de allra flesta av våra 

läsare inte klarar av att läsa en sådan text. Då menar jag inte att de är dumma, utan att de är  

för ointresserade för att ta sig igenom en så pass snårig text. Sedan hanteras det ju av oss 

därefter. Om det är 10 000 tecken, var ska vi göra av dem? Då måste man kanske gå ner i 

grad lite för att få plats med det, och så får man flytta det längre bak för att vi inte har 

utrymme för 10 000 tecken på sidan sex. Skulle man utforma det lite mer begripligt, mer 

lockande, kanske kompletterat med en länk till hela fällningen på en hemsida, så tycker jag 

att det skulle vara betydligt smartare. Då skulle man kunna hantera det på ett smartare sätt  

som tidning också.

Även Ola Sigvardsson ansåg att nämndens beslut skulle kunna presenteras i en kortare form, något 

som ska undersökas i Pressens samarbetsnämnds utredning om klander:
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Som beslut betraktade tycker jag att de är bra därför att man behöver en bakgrund. För att 

kunna förstå det riktigt så behöver man själva berättelsen om vad som har inträffat. Sen så 

tror jag att det som sen ska publiceras det kanske kunde göras både kortare och enklare 

formulerat. Det är en av de saker som vi tittar på i den utredning som pågår.

Han belyste också frågan om klandrets syfte, som enligt honom är den enskildes möjlighet till 

upprättelse:

Kombinationen av att det ibland är tråkigt utgjort, där man inte ansträngt sig för att göra det 

inbjudande, och att det är en lång och ibland svårtillgänglig text gör att det inte är så lätt för  

läsarna. Vad man inte får glömma bort är att hela idén med att publicera klander är att den 

som har blivit utsatt för en kränkning av någon tidning ska få upprättelse. Vad tidningen 

faktiskt har felat i måste bli tydligt även om man i framtiden skulle välja att göra en kort  

version av besluten. Det är inte så att det är en formsak att tidningarna ska publicera, utan 

det har betydelse. Betydelsen är upprättelse.

Frågan är om klandrets betydelse kan beskrivas så enkelt? Torbjörn von Krogh listade fyra punkter 

för att beskriva klandrets syfte: upprättelse, sanktion, information och trovärdighet. 

1. På den första punkten instämde han med Ola Sigvardsson och betonade vikten av 

anmälarens upprättelse. 

2. Klandret ska, enligt honom, också fungera som en sanktion som gör att redaktionerna är 

medvetna om att slarviga publiceringar kan leda till att ett fällande beslut måste publiceras. 

3. Punkt tre handlar om att sprida information på olika sätt. Han påpekade att det inte räcker 

med att den enskilde känner sig upprättad, budskapet ska också nå ut till de läsare som tagit 

del av den fällda publiceringen. Enligt Torbjörn von Krogh har klander också i uppgift att 

informera allmänheten om att systemet finns, vilket är viktigt för andra som kan råka illa ut.  

Klander kan också sprida information om att tidningen tar PON:s beslut allvarligt och vill 

åtgärda de fel som gjorts.

4. Sist men inte minst framhöll han mediernas trovärdighet och begreppet media 

accountability som ett av klandrets syften.
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7.4. Tidningarnas intressen

Transparens, ett ord som allt oftare nämns i samband med pressetik och mediernas förhållande till  

sin publik. Ett ord som i mångt och mycket verkar vara synonymt med mediernas framtid. I 

intervjuerna till detta arbete har också detta ord ständigt återkommit. Jan Helin var en av dem som 

försökte förklara värdet i att vara transparent: 

Det är inte bra att bli fälld av Pressens opinionsnämnd, men idag när allt är transparent är det 

ännu värre att bli fälld och låtsas som att man inte har blivit det. Är man redo att diskutera:  

ja den här rubriken var för hård, eller: vi borde ha tänkt annorlunda här, eller: här tycker vi  

att nämnden har fel, så tror jag att det på sikt bygger förtroende med läsarna. Och det bygger 

framför allt förtroende för det pressetiska systemet. Jag tror att en ny tid kräver det.

Huvudkonkurrentens chefredaktör, Thomas Mattsson, var inne på samma spår:

Jag tror att om man tydliggör sina ambitioner med att efterleva god pressetik, då kommer 

man också lättare kunna argumentera för den. Man kommer också kunna vara trovärdig när 

man säger: här var det faktiskt rätt! Du säger att jag gjorde fel, men jag ska säga till dig att  

jag publicerar klander här och jag gör det tydligt. I den här frågan, här har du fel. Då blir 

man trovärdigare. Men det kräver också att man är ärlig, håller upp händerna och erkänner 

att det vart fel. Det är ytterst en trovärdighetsfråga.

Han hävdade också att tydligare klander blir en konkurrensfördel gentemot de tidningar som 

fortsätter att publicera besluten på det traditionella sättet – detta beroende på den transparens det  

genererar. Ola Sigvardsson berättade att han har sett tydliga tendenser till att branschens attityd till  

klander har förändrats:

Jag tycker mig ha sett en förändrad attityd till klander, om man jämför med hur det såg ut tio 

år tillbaka till exempel. Förr i tiden var man väldigt snål med rättelser och genmälen över  

huvud taget, därför att man såg det som att om tidningen gick med på att den hade gjort fel 

så var det något skamligt i det. Men idag så har det ändrats väldigt mycket. Vi ser ju att var 

och varannan tidning har ju kvalitetsredaktörer, rättelsespalter och för diskussioner med 

läsekretsen om det som handlar om tidningens konstruktion. Jag känner att det har vuxit 

fram en kultur hos många tidningar att man inte har någonting emot att erkänna att man har 

gjort fel, för att det visar för läsekretsen att man strävar efter korrekthet. Det tycker jag är en 
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väldigt positiv förändring som jag har mött på många håll runt om i landet i den här 

branschen.

En av orsakerna till den förändrade attityden var enligt honom diskussionen som förs kring 

pressetik i olika branschmedier:

Det finns en väldigt levande pressetisk diskussion, som jag skulle vilja säga är intensivare än 

när jag började i den här branschen för 35 år sedan. Nu har vi ju inte bara tidningen 

Journalisten utan vi har också en rad andra branschmedier som till exempel Second opinion, 

Dagens media, Resumé och Medievärlden så att hela tiden pågår ett samtal som har att göra 

med pressetiken. Jag tror att det kan stimulera fram även den här typen av förändringar.

Ola Sigvardsson pekade också ut nätet som en viktig faktor:

Jag tror i och för sig inte att det är något som har vuxit fram bara på grund av att det är en 

god sak. Utan jag tror att det är påverkat väldigt mycket av att nätet finns. Om man inte vill  

rätta något eller om man inte vill ge någon ett genmäle så kan personen i fråga ställa till ett  

himla liv på nätet istället och då är det kanske lika bra att man rättar ordentligt från början.

Flera av de intervjuade var inne på samma spår och pratade om transparens som ett modernt 

fenomen som uppkommit på grund av de publicistiska möjligheterna på nätet. Ola Sigvardsson 

hävdade att ett pressetiskt förhållningssätt och transparens mycket väl kan bli framtidens 

kännetecken för en seriös publicistik:

Jag tror att pressetiken kommer att bli ännu viktigare för de traditionella medierna, de 

seriösa medierna. Att man visar att man tar pressetiska hänsyn och följer pressetikens 

regelsystem kommer att bli ett sätt att avskilja sig från det som man inte anser är riktig 

journalistik ute på nätet, alltså från fria skribenter som skriver i fria fora. Jag tror att ett  

pressetiskt förhållningssätt ännu tydligare kommer att bli en kvalitetsstämpel framöver.

Anders Ingvarsson, Thomas Mattsson och Jan Helin – alla tre tyckte att tydligare klander är något 

som behövs och något de avser att utveckla för att vinnlägga sig transparens och förtroende från 

publiken. Åsa Tillberg, redaktionschef på DN, berättade att de inte har några planer på att utveckla 

deras publiceringsmetod för klander:

Vi känner inte att det är motiverat. Vi ger det utrymme som behövs. Vi arbetar med så 
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mycket annat så det är inte prioriterat.

Hon förklarade att DN i de allra flesta fall publicerar besluten ”ordagrannt” och att detta görs 

”tydligt”. På frågan om det inte finns några möjligheter att förtydliga DN:s klander svarade Åsa 

Tillberg så här:

Jo, men jag tycker att det är tydligt. Det är klart att det alltid kan bli bättre, men vi blir  

väldigt sällan fällda.

Hennes argument går att känna igen i svaret som Gunilla Herlitz, DN:s ansvarige utgivare, gav mig 

när jag skrev en artikel för Dagens media i december 2011 som svar på frågan om vad hon tyckte 

om Expressens initiativ till att försöka förtydliga publiceringar av klander:

Det är säkert bra, men det är en sådan otrolig skillnad om man jämför Expressen med DN. 

Jag tror att vi blir klandrade en gång vart femte år, så det är ganska stor skillnad att jämföra 

kvällstidningar med dagstidningar.77

Åsa Tillberg var av samma åsikt:

Jag håller med. Kvälls- och morgontidningar fungerar väldigt olika. Kvällstidningar är 

utgivarmässigt mer komplicerade.

Hon ansåg också att kvällstidningarna har ett större ansvar för att utveckla hur klander ska 

presenteras:

Ja, det är en mer aktuell fråga för dem. Men jag tycker att det är bra att de gör det.

Sett ur ett historiskt perspektiv stämmer det att kvällstidningarna fällts avsevärt oftare än 

morgontidningar. Aftonbladet och Expressen har historiskt 270 respektive 187 fällningar, i 

jämförelse med motsvarande siffra för DN som ligger på 66. Under 2011 fälldes dock DN av PON 

vid två tillfällen – lika många som kvällstidningen Expressen. Har då inte DN samma skyldighet 

som exempelvis Expressen att försöka publicera klander tydligare? På den frågan svarade Åsa 

Tillberg så här:

Jag tycker att det är för kort tid för att dra några slutsatser.

Thomas Mattsson var dock av en annan åsikt:

77 Strömberg, Erik, Aftonbladet följer Expressens exempel, http://www.dagensmedia.se, hämtad 15 maj 2012
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DN och Expressen fälldes lika många gånger. Skillnaden var att DN publicerade sina 

klander långt bak i kulturen, och Expressen gjorde det på löpsedeln. Nu förenklar jag det 

lite, men i princip så var det. Jag menar att om man har ett gemensamt system så borde alla 

värna om den pressetiken.

På DN verkar åsikten vara klar – utvecklingen av hur klander ska publiceras tydligare är en sak för 

kvällstidningarna. Kan det finnas någon speciell anledning till att just Expressen, en kvällstidning 

och den näst mest fällda tidningen genom tiderna, har haft en offensiv hållning i denna fråga? 

Torbjörn von Krogh spekulerade kring att Thomas Mattsson kan ha ett speciellt stort intresse med 

anledning av den konflikt78 som uppstod 2010 då han krävde dåvarande PO Yrsa Stenius avgång.

Thomas Mattsson har väl kanske också en grund av att engagera sig i detta eftersom han, 

som jag tycker, kom illa ut ur frontalkollisionen med systemet under Yrsa Stenius tid. Efter 

det satt han i en position där han hade någonting att visa, att han inte struntade i etiken. Nu 

spekulerar jag bara, men det kan tänkas vara sakliga motiv för att ta ett extra tag på 

Expressen med den här frågan.

Men han påpekar att det med största sannolikhet kan bero på att kvällstidningar ofta ligger närmre 

gränsen:

Det kan också bero på att det är kvällstidningarna som ligger mer på gränsen, normalt sett, 

när det gäller publiceringar. Olle Stenholm79 brukade säga att det fördes mycket bättre, mer 

nyanserade och kunniga diskussioner på kvällstidningarna än på många andra redaktioner 

som inte hade tvingats tänka efter utan mer slog i regelboken för att se vad som stod där. Sen 

brukade väl Olle oftast säga att de verkligt allvarliga fällningarna och övertrampen oftast  

skedde på redaktioner som skrev i ett mindre samhälle.

Anders Ingvarsson, som representerar en landsortstidning, höll med Torbjörn von Krogh och 

betonade att kvällstidningar normalt sett är väldigt bra på att hantera pressetiken:

Där är frågorna mycket mer levande varje dag: kan vi göra det, kan vi inte göra det här?  

Alla mellanchefer tror jag är mer vana att hantera den här typen av frågor och det gör att de 

78 Eidevall Wallin, Mårten, Tomas Mattsson kräver Yrsa Stenius avgång, http://www.second-opinion.se, hämtad 15 
maj 2012

79 Olle Stenholm var PO under åren 2001-2007
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många gånger kan ligga väldigt nära gränsen utan att gå över den. Däremot så trillar de ju dit 

också. De går över gränsen ibland. Balanserar man på en slak lina så är det klart att man 

ramlar av ibland. Men generellt sett kan man inte säga att de är sämre på att hantera den 

pressetik vi har, utan de är givetvis mycket bättre än de flesta landsortstidningar på att 

hantera de här frågorna. På landsortstidningar sker ju så stora misstag ibland så att man blir 

mörkrädd när man hör talas om dem. Det beror på att man inte är van vid den typen av 

frågor.

7.5. Populärversion av klander?

Den huvudsakliga anledningen till att flera av de intervjuade vill utveckla klanderpubliceringar  

verkar vara viljan att ta sitt ansvar för pressetiken och därmed kunna tjäna på ett ökat förtroende hos 

läsarna. Men frågan är hur ett klander ska utformas för att vara lättillgängligt för läsarna och etiskt  

korrekt? De långa och snåriga besluten från PON lyftes fram som den enskilt största orsaken till att 

dagens klander är otillgängliga. Jan Helin gav förslag på hur nämnden i framtiden skulle kunna 

utforma en slags populärversion av klander:

Om den det berör tycker att det är okej att man skriver öppet (utan anonymisering) så skulle 

det öka lättillgängligheten. Det skulle också behöva bli en kortare drapa. Om man tänker ur 

läsarens perspektiv så är det inte så intressant att läsa om hur hur nämnden resonerar si, 

pressombudsmannen så, att tidningen kom in med en skrivelse och så vidare. De turerna 

fram och tillbaka blir ganska tröttande att följa. De ska naturligtvis finnas där, men i ett  

grundmaterial på nätet som man kan hänvisa till. Man borde göra en publiceringsversion 

som går mer rakt på sak och i huvudsak handlar om fällningen, inte korrespondensen som 

har förevarit. Istället kan man snabbt rabbla upp argumenten och säga: så här har vi  

resonerat, det här är utfallet. Det är inte så mycket svårare än så tror jag, men man blir för 

redovisande av själva processen i texterna.

Ola Sigvardsson påpekade dock att eventuella populärversioner av PON:s beslut måste godkännas 

av de domare som står för formuleringen av dem:

Man kan mycket väl göra det som en mera lättillgänglig och kortare text, men det finns 
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naturligtvis gränser för det. Jag anser att om man gör en sådan förändring så måste domarna 

i Pressens opinionsnämnd vara med på noterna och godkänna dem om det blir fråga om 

kortversioner.

Under förutsättning att nämnden gjort sitt yttersta för att göra besluten lättillgängliga så ligger  

resten av ansvaret hos tidningarna och dess ansvariga utgivare. Enligt svaren från flera av de 

intervjuade så efterlevs inte PON:s anvisningar om att klander bör publiceras på ”väl synlig plats”.  

Så här resonerade Thomas Mattsson kring hur ett klander bör placeras:

Det avgörs från fall till fall. Den första bedömningen man gör är: hur långt är klandret? Om 

klandret är kort, då kan det få en mer framträdande publicering. Ju längre klandret är, kan 

man säga, desto längre bak i tidningen hamnar det. För det blir opublicerbart på en tydligt 

framträdande plats. Om alla klander var ett koncentrat, en överingress med en hänvisning till  

hemsidan och kunde rymmas på säg en halvsida, då skulle man kunna ha en väldigt 

framträdande plats.

Pressens samarbetsnämnds pågående utredning om tydligare riktlinjer för klander kunde Ola 

Sigvardsson inte kommentera, men han betonade att det i slutändan handlar om utgivarnas ansvar:

Jag tycker nog att formuleringen på väl synlig plats inte är så dum, det handlar egentligen 

om det. Man kan ju diskutera olika varianter. Man kan säga att det ska publiceras på 

nyhetsplats om det är en nyhetstidning till exempel. Man kan säga att det ska publiceras i 

samma miljö som det som klandrats en gång publicerades, alltså om det var en kulturartikel 

så ska man publicera det på kultursidorna. Det är också en idé man kan ha. Men 

genomgående, alltså generellt sett, så ska det publiceras så att det är väl synligt. Varje 

utgivare har ju både rätten och det fulla ansvaret för all publicering som görs i tidningen, 

inklusive dessa klander.

Flera av de intervjuade tyckte också att layout för klander borde utvecklas för att bli mer 

lättillgängligt för läsarna. Efter publiceringen av Ola Lindholm-klandret hade Thomas Mattsson 

många idéer om hur layout och utformning ska skötas:

Vi är inne i en experimentfas just nu och tittade på den förra versionen som vi gjorde, och så 

tyckte vi att den var hygglig men naturligtvis inte hundraprocentig. Så vi funderade över vad 
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skulle man vilja ha mer? Sen gjorde vi en slags populärversion skulle man kunna säga. 

Syftet var att se om man kan göra det här aptitligt? Se om man skulle kunna redigera ett 

klander på ett så aptitligt sätt så att folk nästan skulle kunna förhålla sig till det som riktigt  

journalistik så att säga.

När Ola Lindholm-klandret skulle publiceras experimenterade Expressen genom att berätta om det 

på löpet. Från läsarna kom inga reaktioner, men från branschkollegor fick Thomas Mattssons beslut 

idel positiva omdömen. Expressens chefredaktör påpekade att detta fall fungerade väldigt bra på 

löpet, men att det inte är något som passar för alla klander:

Nu är det ju så att det var lätt att testa Ola Lindholm för han är ju en person som man kan ha 

på löpet. För att det är ju inte konstigt. Om Sven Svensson skulle hamna i den här 

situationen tror jag att man skulle tänka så här: varför är Sven Svensson på löpet? Men 

däremot kanske Sven Svensson är helt rimlig att ha på löpet i Eskilstuna, för det är där han 

bor och det är där han har lidit en publicitetsskada. Där skulle det ha stort värde för Sven 

Svensson att hamna på löpet. Men det är helt ointressant i Västerås.

Jan Helin tyckte att det vore en god idé om alla fällda publiceringar som förekommer på löp eller  

förstasida även får synas på motsvarande plats när klandret ska tryckas:

Har man lanserat ursprungshistorien som fälls på löp eller förstasida så bör det också finnas 

en ruta om klander där. Jag vet inte riktigt vad det tillför mer än någon slags känsla av fair 

play, men den känslan räcker, tycker jag, för att det ska motiveras att man gör så.

Ola Sigvardsson ansåg att Expressens initiativ var bra, men att det inte är något nämnden bör kräva 

av fällda tidningar i liknande fall:

Att använda sig av notis på förstasidan eller, som i Expressens fall på löpet, det är ett 

utmärkt initiativ. Men jag kan inte se att det är ett krav som vi borde bygga in systemet.

Thomas Mattsson förklarade att Expressen också försöker göra fällningarna lättare att 

uppmärksamma genom att använda vinjetter, färger och rubriker. Exakt hur layout vid publicering 

av klander bör hanteras var de intervjuade inte helt ense om. Torbjörn von Krogh tyckte att 

utseendet inte bör skilja sig speciellt mycket från övrigt redaktionellt material. En gemensam mall  

för hur branschens klander ska se ut tyckte han därmed vore ett dåligt alternativ:

Om man gör ut det enhetligt med en ram, enhetlig rubrik och PO/PON:s loggor så kan det ju 

39



Erik Strömberg
Examensarbete
Journalistik i nya medier
Luleå Tekniska Universitet

se ut som en annons. Och det är frågan om det är det bästa? Det kan bli enhetligt över hela 

pressen, men förmodligen är den viktigaste reaktionen ändå i lokalsamhället där det har hänt 

och där de finns berörda som behöver få veta att: det var inte så. Och då tror jag att det är 

viktigare att det faktiskt ser ut som det gör i den vanliga tidningen, att det inte skiljer sig från 

det. Utan man förstår att det är tidningen själv som berättar om detta.

Thomas Mattsson kunde dock inte se någon risk till att Expressens senaste klanderpubliceringar 

skulle kunna uppfattas som annonser:

Tvärtom, väl? Vi redigerar ju ut klander med samma typsnitt som övrigt redaktionellt  

material och utgörningen följer Expressens stilbok. Tidigare, när fällningen bara ritades in 

som en enda lång grå textmassa, skiljde sig klandren mer från vanligt redaktionellt innehåll  

än idag.

Han påpekade att det till och med skulle kunna medföra något positivt ifall klander allt mer fick en  

skepnad lik annonser:

Däremot så kan man vända på frågan: borde inte klander skiljas ut mer och borde inte 

formen standardiseras som en annons från PON – så att inte enskilda tidningar kan gömma 

undan klander på en ful, otillgänglig sida långt bak? Jag tycker det vore mer offensivt att 

tänka så.

Jan Helin tyckte också att klander bör särskilja sig från det egna redaktionella innehållet:

Det bör ju skilja ut sig lite grann från resten av tidningen. Det bör ha ett annat manér för att 

synas att det är någonting extra. Det skulle möjligen ha ett uttryck som sticker ut mer, som 

skiljer sig mer från det vanliga redaktionella materialet.

Förutom klandrens nya layout adderade Expressen en del innehållsmässiga grepp vid publiceringen 

av Ola Lindholm-fällningen. Thomas Mattsson påpekade vikten av att hjälpa läsarna att förstå 

innebörden av nämndens beslut genom att ”sätta in det i en kontext”. För det syftet använde 

Expressen sig av faksimiler, en utgivarkommentar samt en kort bakgrund till fällningen under 

rubriken ”Detta har hänt”. De intervjuade var överlag positiva till dessa initiativ, men det framkom 

också en hel del kritik kring hur det riskerar att styra fällningens budskap och ge den fällda 

tidningen sista ordet i debatten. Jan Helin hade delade åsikter om Expressens ”Detta har hänt”:

Det finns en risk att den görs till tidningens fördel på något sätt. För hur det än är så måste 
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alla som ska berätta en historia börja någonstans och därmed blir det en vinkel. Det är väl 

troligt att Ola Lindholm hade gjort en detta har hänt, och Expressen har gjort en annan. Så 

det är inte alldeles okomplicerat. Men jag tycker ändå att ambitionen är lovvärd och om 

syftet är att dra läsaren in i den här fällningen så gör Expressen ett bättre jobb än vad vi gör.

Ola Sigvardsson påpekade att den typ av bakgrundsfakta som Expressen publicerade medför vissa 

risker:

Jag tycker att det kan vara rimligt att göra på det sättet. Jag tyckte att det var snyggt gjort.  

Men när tidningen gör såna saker finns alltid en risk att man på något sätt, utan att kanske 

tänka sig för, upprepar kränkningen eller att det medför en ny kränkning av personen i fråga. 

Så det kräver en viss eftertanke och försiktighet om tidningarna väljer att göra egna 

formuleringar utöver det som är formulerat av nämnden.

Torbjörn von Krogh tyckte inte att tidningen bör formulera en egen bakgrund till fällningen, 

åtminstone inte i direkt anslutning till det publicerade klandret:

Jag tycker kanske inte att det ska ligga i en och samma, för jag tycker att man ska kunna få 

läsa opinionsnämndens utlåtande i sig. Vill man sen ha med Thomas Mattssons kolumn så 

kan den ligga bredvid, inte så nära inne i, det tycker jag inte. Det är lätt att bestämma vilken 

sorts läsning man ska göra av rättelsen om det är för integrerat.

Expressens initiativ med en kort bakgrund till fällningen verkar överlag vara uppskattat, undantaget 

risken att tidningen kan formulera den till sin egen fördel. Skulle det då kunna vara en idé att PON 

formulerar egna versioner av ”Detta har hänt”? Det trodde inte Ola Sigvardsson:

Att syssla så detaljerat med den journalistiska utformningen tror jag inte är nämndens 

uppdrag. Jag tycker att nämnden ska syssla med besluten och möjligen göra ytterligare 

kortversioner.

Han berättade också att han uppskattade många av de förslag som Thomas Mattsson lagt fram:

Väldigt mycket av det som Thomas har föreslagit är vettigt. Det vill säga att vinjettera 

tydligt, ha en riktig rubrik och inte bara en överskrift, att kanske ha faksimil om det inte är 

så att kränkningen upprepas igen, man kan ha bakgrund, man kan ha ingresser och så vidare. 

Allt det här är goda förslag.
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Det fanns dock en sak i Expressens Ola Lindholm-klander som Ola Sigvardsson inte berömde, 

nämligen ifrågasättandet av nämndens beslut i form av en utgivarkommentar.

7.6. Utgivarkommentarer – en het potatis

När Expressen publicerade PON:s fällande beslut angående Ola Lindholm ingick en 

utgivarkommentar från Thomas Mattsson. Han kritiserade nämndens beslut och påpekade att 

nämnden inte ifrågasatt fakta utan fattat beslutet efter tycke och smak. Denna typ av kommentar är  

relativt ovanlig, men inte unik. Ola Sigvardsson uttryckte sig så här om utgivarkommentarer i  

samband med klanderpubliceringar:

Det är ju praxis i det här systemet att man inte kommenterar, och skälet till det är frågan om 

upprättelse. Varje fällning tycker varje utgivare är felaktig. Åtminstone till 99 procent. Alla  

utgivare kan mot alla fällningar anföra saker och ting som de inte gillar, och om det är så att  

utgivare systematiskt börjar göra det så kommer det innebära att upprättelsen allvarligt  

försvagas. Så därför bör man som utgivare avstå. Men som med allting i det här systemet: 

det är frivilligt och det är självreglerande. Men jag anser att man även i fortsättningen bör 

avstå från det.

Bland utgivarna var det andra tongångar. Thomas Mattsson påpekade att det i slutändan är tidningen 

som avgör vad som ska publiceras, även i fråga om kommentarer till klander:

Det finns ju dem som tycker att man inte borde ha det, och det står i pressetiska reglerna att 

om man ger ett genmäle så ska man inte alltid svara på det. Men i grunden är det ju vår 

tidning, så det ser jag inte något större problem med egentligen.

Torbjörn von Krogh hade svårt att förstå hans resonemang:

Det tror jag säkert att han tycker. Men det är det som är poängen med att ingå i ett sådant här 

självreglerande och självsanerande system. Då ger man upp lite grann av sin egen makt. Om 

var och en skulle ifrågasätta besluten varje gång och hela tiden lägga sin vinkel på det så då 

tappar ju systemet i kraft och betydelse.

Även DN och chefredaktören Gunilla Herlitz valde att ifrågasätta nämndens beslut i samband med 
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publiceringen av klandret angående det 15-åriga brottsoffret. Åsa Tillberg ansåg att en utgivare 

måste ha den möjligheten:

Jag tycker att man måste kunna göra det när det handlar om en principiellt viktig fråga.

Ola Sigvardsson hade viss förståelse för att tidningar i vissa fall vill ta upp viktiga frågor till 

diskussion. Men han tyckte inte att det skulle ske i samband med klanderpubliceringar:

Finns det viktiga principiella saker som behöver diskuteras, som kanske inte har direkt med 

fallet att göra, så kan man ju alltid vänta några dagar. Ta det på en opinionssida eller skriva 

en ledare om det så småningom. Jag vill absolut inte förbjuda pressetisk debatt, men 

samtidigt så vill jag måna om den upprättelse som finns i systemet därför att det är 

anledningen till att systemet finns.

Jan Helin hade ännu inte bildat sig en klar uppfattning om hur denna fråga bör hanteras:

Jag vill försöka hitta ett system där man kan göra en utgivarkommentar, men jag tycker att 

invändningen är ganska stark: det ser inte så snyggt ut att man försöker ta sista ordet.

Torbjörn von Krogh tyckte att anmälaren borde få samma möjligheter att kommentera fällningen 

som utgivaren:

I så fall ska de vara lika villiga att låta den som har anmält ge sin kommentar: det här var  

alldeles för milt. Tidningen är för jävlig de har ju gjort det och det och det... Annars blir det 

bara den ena parten som får ge sin bild när det presenteras.

Vad kan PO/PON ta till för åtgärder om de inte anser att utgivarkommentarer hör hemma i 

anslutning till klander? Kan de ställa krav på utgivarna att avstå från detta? Det pressetiska systemet  

är idag helt frivilligt för landets tidningar, men Ola Sigvardsson påpekade att det inte nödvändigtvis  

innebär att PON inte kan ställa krav:

Rent teoretiskt kan man naturligtvis ställa krav. Man kan säga att den som vill vara med i det 

pressetiska systemet ska... Sen kan man då ställa sig utanför om man vill. Så det är klart att 

man kan konstruera ett tvång utifrån förutsättningen att det är frivilligt. Annars kan man 

naturligtvis inte tvinga ansvariga utgivare till någonting.

Anders Ingvarsson var i grund och botten för utgivarnas rätt att kommentera klander. Men han 
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påpekade också att tidningarna redan får komma till tals genom korrespondensen med PO/PON. 

Han resonerade kring att tidningens synpunkter skulle kunna presenteras på ett tydligare sätt i en 

slags populärversion av klanderbeslut:

Jag har ju möjligheten att komma till tals när jag svarar, och svarar dem (PO/PON) så får ju 

jag svara fler gånger. Alltså jag har ju redan möjligheten att komma till tals många gånger.  

Om det skulle stå: tidningen höll inte med utan motiverade sin publicering med att...Och så 

står det ett par eller tre argument. Skulle det stå i en populärversion av klandret då har man 

ju fått komma till tals.

Anders Ingvarsson sa också att han då skulle kunna tänka sig att avstå från möjligheten att publicera 

en ytterligare utgivarkommentar, ifall nämnden gav sådana rekommendationer:

Skulle det då finnas en rekommendation att det inte ska kommenteras ytterligare så får man 

ställa upp på det.

7.7. Klander på nätet

Nyhetsjournalistik på internet skiljer sig på många sätt från rapporteringen i traditionell press. Till  

exempel så finns artiklar på nätet ofta lätt tillgängliga och sökbara långt efter publiceringsdatumet.  

Detta påverkar också pressens självsanering och klandrens roll på nätet. PON:s riktlinjer för hur 

klander ska hanteras på nätet skiljer sig inte från anvisningarna för klander i tryckt format. 

Tidningsutgivarna rekommenderar dock att fällda artiklar tas bort, blockeras för allmänheten eller 

markeras med en upplysning om att den klandrats80. Ola Sigvardsson tyckte att riktlinjerna om att 

märka fällda artiklar är en rimlig åtgärd:

Det är fortfarande viss oreda på nätet, och det kanske också handlar om att nätet inte är en 

fullt så gammal publiceringsplattform som tidningen. Men även här tycker jag att både 

Expressen och Aftonbladet har tagit bra initiativ när de säger att de ska gå in och märka de 

artiklar som är fällda så att man ska se det som läsare. Det viktigaste är att man bara inte 

låter det vara, utan att man faktiskt gör någonting.

Thomas Mattsson förklarade hur Expressen hanterar nätklander:

80 Sällström, Helena, Fällda artiklar lever vidare på nätet, http://www.second-opinion.se, hämtad 15 maj 2012
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Expressen införde 2011 en ny modell: vi fattade aktiva publiceringsbeslut för gamla texter 

och bilder som klandrats – några togs bort, några redigerades, några fick vara kvar i 

ograverat skick. Men alla fick länkar till PON:s fulla klandertext på PO.se.

Han tyckte inte att PON:s nuvarande riktlinjer för hur nätklander bör hanteras var tillräckligt 

tydliga, men han påpekade att det inte borde ställas några krav från nämndens sida:

De får heller inte bli bindande. Det är redaktionerna som redigerar sina tidningar och det är 

ansvariga utgivare som ska bestämma hur något ska publiceras. Expressen har kanske gått 

längst i ambitionen att vara transparent och självkritisk, men inte heller vår modell är perfekt  

– så vi fortsätter att pröva oss fram.

Ola Sigvardsson ansåg att Expressens märkning av nätartikeln om Ola Lindholm var ett bra 

exempel på hur det kan hanteras. Han tog också upp olika för- och nackdelar som kan uppstå om en 

tidning väljer att helt ta bort en fälld nätartikel:

Om det är en allvarlig kränkning så skulle man mycket väl kunna tänka sig att tidningen tog 

bort den. Men då får man den här stående diskussionen som handlar om ifall man därmed 

suddar i historien. Att man inte ska gå in och sudda i papperstidningar i efterhand, som man 

hade för vana att göra i Sovjetunionen, det är ju helt uppenbart. Men nätet ger ju helt andra 

publiceringsförutsättningar, det vill säga att det hela tiden är tillgängligt och det kommer att  

vara så för alltid. Under de omständigheterna är det kanske så att man skulle ha en 

diskussion om att ifall det är en allvarlig kränkning som inte är motiverad, det vill säga 

någonting som borde klandras, så kan man ju faktiskt diskutera om man kan bort det eller till 

exempel lägga det i ett arkiv som bara är tillgängligt för dem som har tillgång till arkivet.  

Men som sagt jag tror att det är en diskussion som får föras, jag tror inte att det är någonting 

som man kan kräva av utgivarna för närvarande.

Torbjörn von Krogh tyckte att klander på nätet borde redovisas tydligare. Han förespråkade en sida 

där samtliga klander finns samlade:

Jag tycker att man skulle ha en sida, där det finns trafik, där man samlar tidningens 

diskussioner om etik och kvalité. Med samlade rättelser, kommunikation om kvalité, gamla 

PO/PON-fällningar och hänvisning till hur man gör om man vill ha rättelse eller vill klaga 
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på en publicering. Då behöver inte all text ligga på den sidan, utan istället med en väl 

formulerad ingång och så klickar man på det och kommer till hela texten. Så hade jag tänkt 

mig.

Han ansåg också att en fällning borde synas på tidningens förstasida:

Det borde även finnas något i förstasidesflödet, där det dyker upp en grej om att tidningen 

har blivit fälld.

8. Analys

Behöver svensk press tydligare riktlinjer för hur klander från PON ska publiceras? Så lyder en av de 

huvudsakliga frågeställningarna i denna uppsats. Alla de intervjuade var överens om att den svenska 

pressens självsanering i grund och botten har ett väldigt bra system, men trots det framfördes många 

förslag till förbättring och effektivisering. Det framkom förbättringssynpunkter om allt från 

handläggningstiderna till hur finansieringssystemet var fördelat. Otillgängliga publiceringar av 

PON:s klander pekades ut som ett av de största problemen. Förutom Åsa Tillberg, som hävdade att 

det redan är tydligt, ansåg samtliga av de intervjuade att PON:s beslut kan och bör publiceras på ett  

tydligare sätt än vad som är brukligt idag. Tidigare forskning tyder på att de nuvarande riktlinjerna 

om att klander ska publiceras ”på väl synlig plats” tas lättvindigt av publicister som i många fall tar  

till fula knep vid publicering81. Alla ville inte direkt medge att klandrens otydlighet har berott på 

medvetna tjuvknep från utgivarnas sida. Men Torbjörn von Kroghs resonemang om att pressen inte 

har lyckats ”hantera det med omdöme” och Jan Helins kommentar om att inställningen har varit att 

man ska ”begrava skiten den dag man har lägst upplaga, längst bak som en stor grå textmassa” ger 

ändå en fingervisning om att det har varit vanligt förekommande. Under senare år verkar dock 

inställningen till hur klander ska publiceras ha förändrats. Ola Sigvardsson pratade om att tidningar 

förr var snåla med rättelser och genmälen för att det upplevdes som ”skamligt” att erkänna fel. Flera 

mediegranskare och medieforskare som deltog i Torbjörn von Kroghs enkätundersökning82 ansåg 

också att det var ”pinsamt” för redaktionerna att bli fällda av PON. Enligt Ola Sigvardsson är den 

mentaliteten på väg att försvinna från den svenska presskåren:

81 Falkheimer, Leijonhufvud, (2002) Pressetiken – i vems tjänst?, s.66
82 von Krogh, (2008) Mediernas ansvarighet, s.73
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Jag tycker mig ha sett en förändrad attityd till klander, om man jämför med hur det såg ut tio 

år tillbaka till exempel. Förr i tiden var man väldigt snål med rättelser och genmälen över  

huvud taget, därför att man såg det som att om tidningen gick med på att den hade gjort fel 

så var det något skamligt i det. Men idag så har det ändrats väldigt mycket.

Det framstår som att den förändrade attityden beror på att det finns något för pressen att tjäna på att  

öppet erkänna fel och brister. Jan Helin sa att det aldrig är bra att bli fälld av PON, men att det är  

betydligt värre att bli klandrad och låtsas som att det aldrig hänt. Hur kommer det sig att Jan Helin,  

tillsammans med många andra svenska utgivare, resonerar på det här sättet? Vore det inte enklare att  

fortsätta ”begrava skiten” och i största möjliga mån undvika att läsare upptäcker tidningens 

misstag? Svaret på frågan finner jag i ett ord som varit ständigt återkommande i intervjuerna till  

detta arbete: transparens. De intervjuade förespråkade ärlighet och öppenhet gentemot sin publik för 

att på så sätt vinna ökat förtroende. Att erkänna fel och publicera klander tydligt kan vara ett sätt att  

hantera de spänningar som, enligt teorier om media accountability, kan uppstå mellan medier och 

dess publik83. Torbjörn von Krogh definierade media accountability som ”den interaktiva process 

som gör att medieorganisationer förväntas lämna eller avkrävs en redogörelse (och ibland en 

rättelse och/eller ursäkt) för sin verksamhet till sina intressenter”84. Idag är öppenhet och 

transparens ett viktigt medel för mediernas redogörelse. I von Kroghs vidare definition av media 

accountability påpekades också att ”intressenternas värderingar och relativa styrka skiftar över tid 

och påverkas av mediesystem och medieteknik”. Hur ter sig då intressenternas styrka och 

värderingar i dagens medieklimat? Enligt flera av de intervjuade har den höga prioriteringen av 

transparens uppkommit på grund av utbredningen av en ny medieteknik: internet. Ola Sigvardsson 

pratade om att internet har gett individen en möjlighet att ställa till med ”ett himla liv” om en  

tidning inte följer pressetikens riktlinjer eller är snål med att ge rättelser. Han lyfte också fram den  

livliga pressetiska debatten som finns i Sverige, samt alla de branschmedier som aktivt granskar 

media. Utbredningen av ny teknik har också medfört nya hot om yttrandefrihetsbegränsande 

lagstiftning. Under slutet av 60-talet omvandlades det pressetiska systemet på grund av att den 

politiska ledningen krävde ”betryggande” förändringar av självsaneringen85. Kanske behöver 

dagens självsaneringen genomgå nya omvandlingar för att undvika att press- och yttrandefrihet 

83 von Krogh, (2008) Mediernas ansvarighet, s.22
84 Ibid, sid.109
85 Bergling, von Krogh, Nejman, (2009) 40 år av övertramp PO/PON 1969-2009, s.35
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inskränks? Jan Helin var bekymrad över de nya initiativen till att lagstifta och hävdade att  

pressetikens viktigaste funktion är att ”värna yttrandefriheten från klåfingriga lagstiftare”. 

Slutsatsen blir att intressenternas maktutövande – genom individens möjligheter att göra sin röst 

hörd på internet, branschmediernas aktiva mediegranskning och hot om yttrandefrihetsbegränsande 

lagstiftning – tvingar pressen till nya sätt att lämna redogörelser för verksamheten. De tvingas till  

nya former av media accountability. Tidigare har pressens inställning varit att gömma undan klander  

på grund av att det uppfattas som ”skamligt”86 att erkänna fel. Men nu, när en ny medietid med ny 

teknik kräver transparens och nya former av media accountability, ser utgivare möjligheter till att  

motverka inskränkningar av yttrandefriheten,  öka förtroendet bland läsarna och vinna 

konkurrensfördelar gentemot andra tidningar genom tydligare klanderpubliceringar. Ola 

Sigvardsson hävdade att pressetiken kommer att skilja agnarna från vetet inom journalistikens 

framtid:

Att man visar att man tar pressetiska hänsyn och följer pressetikens regelsystem kommer att 

bli ett sätt att avskilja sig från det som man inte anser är riktig journalistik ute på nätet, alltså  

från fria skribenter som skriver i fria fora.

Med tanke på att utgivarnas intresse för att utveckla en bättre metod för publiceringarna verkar vara 

stort, men kunskapen om hur det ska gå till är desto mindre, borde det väl inte finnas några som 

helst tvivel om att PON bör ta fram tydligare riktlinjer? Det visar sig dock att det finns en del 

argument mot ett sådant förtydligande. Visserligen förespråkade flera av de intervjuade tydligare 

riktlinjer, men det framkom också åsikter om att den nuvarande formuleringen ”på väl synlig plats” 

är fullt duglig. Ola Sigvardsson sa att den ”inte är så dum” och påpekade att utgivare har ”både 

rätten och det fulla ansvaret för all publicering som görs i tidningen”, inklusive klander. Thomas 

Mattsson ansåg att riktlinjerna kan förtydligas, men att de inte får bli bindande:

Det är redaktionerna som redigerar sina tidningar och det är ansvariga utgivare som ska 

bestämma hur något ska publiceras.

Det finns dessutom ytterligare ett argument mot att PON bör förtydliga riktlinjerna för 

klanderpubliceringar. Många av de intervjuade riktade nämligen inte de största anklagelserna för 

otydliga publiceringar mot tidningarna och deras utgivare. De hävdade att ”grundproblemet” var 

86 von Krogh, (2008) Mediernas ansvarighet, s.73
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PON:s långa och otympligt utformade beslut. Så här uttryckte sig Jan Helin:

De är långa, krångliga och snårigt skrivna så du kan piffa upp det hur mycket som helst med 

lite rubrik och faksimiler – det är en kökkenmödding för folk att ta sig igenom vanligtvis 

ändå.

Det verkar som att det enda sättet att undvika att klander tar skepnad likt en ”kökkenmödding” är att  

PON utformar kortare och tydligare beslutstexter – dels för att göra det enklare för tidningarna att  

publicera dem på väl synlig plats, men också för att göra budskapet mer lättillgängligt för läsarna.  

Här kommer vi in på uppsatsens andra stora frågeställning: hur ska klander utformas för att vara 

lättillgängliga för läsarna samt etiskt korrekta? Utifrån de intervjuades utsagor verkar svaret vara en 

slags populärversion av klander – en kombination av korta och koncisa beslut från PON samt tydlig 

layout i tidningen. Nämndens beslut bör enligt redaktörerna vara ett koncentrat av originalet som 

går rakt på sak. Korrespondensen som förekommit mellan de olika parterna borde förkortas 

dramatiskt. Istället föreslogs det att argumenten för fällningen skulle presenteras med en kort, enkel 

och tydlig text. I vanlig ordning skulle det ingå en hänvisning till nämndens hemsida där beslutet  

finns att läsa i sin helhet. Även Ola Sigvardsson var positiv till kortare och tydligare klander, men 

han höjde också ett varningens finger. Risken med att besluten förkortas är att information eller  

argument som är viktiga för den enskildes möjlighet till upprättelse försvinner. Ola Sigvardsson 

tyckte att de domare som författar beslutstexten måste ”vara med på noterna och godkänna” 

eventuella kortversioner. Om PON beslutar sig för att ta fram populärversioner så vore det väl också 

på sin plats att förtydliga riktlinjerna för hur de bör publiceras? Pressens samarbetsnämnd 

undersöker behovet av tydligare riktlinjer i en pågående utredning. Ola Sigvardsson, som deltar i 

arbetet, vill inte kommentera utredningen och heller inte ge något definitivt svar om sin egen 

ståndpunkt i frågan. Däremot berömde han de initiativ som Thomas Mattsson tagit för att tydliggöra 

Expressens klander, precis som många andra i branschen gjort. Det uppmärksammade Ola 

Lindholm-klandret, som Expressen experimenterade med i december 2011, har Ola Sigvardsson 

tidigare hyllat som ”föredömligt”. Genom att analysera de intervjuades svar om denna 

uppmärksammade publicering hoppas jag kunna få fram en rimlig slutsats om hur ett lättillgängligt  

samt etiskt korrekt klander ska se ut. Först och främst har Expressen försökt locka läsarna till 

klandret genom att använda vinjetter, färger och rubriker. Exakt hur layout ska hanteras rådde det 
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skiljda meningar om bland de intervjuade. Ett alternativ skulle kunna vara att nämnden utformar en  

typ av mall som innebär att alla tidningar använder sig av liknande layout. Torbjörn von Krogh 

trodde dock att det skulle kunna uppfattas som en annons. Han förespråkade istället att utseendet 

borde vara så likt det redaktionella materialet som möjligt. Thomas Mattsson påpekade att Ola 

Lindholm-klandret har en layout som ”följer Expressens stilbok” och därmed inte skulle riskera att  

uppfattas som annonsering. Men han förespråkade också ett mer offensivt alternativ, nämligen en 

layout som sticker ut från det redaktionella materialet och ”standardiseras som en annons från PON 

så att inte enskilda tidningar kan gömma undan klander”. Jag finner det väldigt intressant att deras 

åsikter skiljer sig åt så markant. I det nuvarande läget, med nämndens otympliga beslut och otydliga 

riktlinjer, låter Thomas Mattssons förslag helt rimligt i mina öron. Det skulle kunna vara ett  

effektivt sätt att få tydligare klander i alla svenska tidningar som fälls. Om vi däremot förutsätter att  

PON omvandlar besluten till kortversioner och förtydligar riktlinjerna vore det nog bättre om 

publiceringarna, som i Expressens fall, följer tidningens stilbok och till stor del liknar det 

redaktionella materialet. Annars är risken stor att Torbjörn von Kroghs farhågor om att läsarna bara 

bläddrar förbi kommer att besannas. Vilket av de båda förslagen som skulle fungera bäst är dock 

svårt att avgöra utan att se hur de fungerar i praktiken. En sak som är viktig i sammanhanget är att 

klander till viss del bör fungera som en slags annons, eller åtminstone som en informationsspridare. 

Expressen valde att tydligt publicera PO/PON:s logga samt en kort informerande text om systemets 

verksamhet. På så vis uppfyllde publiceringen mycket väl den funktion som Torbjörn von Krogh 

hävdade att klander ska ha – att informera allmänheten om att systemet finns. Denna funktion bör 

inte underskattas, speciellt med tanke på hur privatpersoner enligt tidigare forskning87 varit 

skeptiska till systemets effektivitet på grund av att det är för okänt. Expressens initiativ till att  

berätta om klandret på löpsedeln har överlag varit väldigt uppskattat bland de intervjuade. Det är  

dock uppenbart att en så framträdande plats inte är relevant för alla fällningar. Jan Helin tyckte att  

det vore rimligt att klander syns på löpsedel eller förstasida i de fall där ursprungshistorien också 

gjort det. Det ligger dock en viss poäng i Thomas Mattssons åsikter om att ”Sven Svensson” inte 

passar på en löpsedel. Han föreslog istället att klandret syns på lokala löpsedlar på den ort där 

anmälaren bor, för att ”det är där han har lidit en publicitetsskada”. Förutom klander på löpet och en 

ny grafisk formgivning experimenterade Expressen med att försöka ”sätta in det i en kontext”. Detta 

87 von Krogh, (2008) Mediernas ansvarighet, s.74
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skedde bland annat form av faksimiler av den ursprungliga publiceringen. Det är dock inte alltid 

lämpligt att använda sig av faksimiler beroende på att det i vissa fall riskerar att kränkningen 

upprepas. I de fall där PON:s beslut är helt anonymiserade kan det vara väldigt svårt att bildsätta 

publiceringen utan att begå ytterligare etiska övertramp. Här borde nämnden ge tydliga riktlinjer om 

när det är lämpligt att använda faksimiler, och när det bör undvikas. En annan metod som Expressen 

använde för att sätta in klandret i en kontext var att publicera en bakgrund till fällningen – 

formulerad av tidningen. Enligt flera av de intervjuade finns det dock anledning att vara kritisk mot 

detta initiativ. Att som tidning göra egna formuleringar, utöver det som står i nämndens beslut,  

kräver enligt Ola Sigvardsson ”eftertanke och försiktighet” för att det riskerar att medföra en ny 

kränkning av personen i fråga. Jan Helin talade om risken ”att den görs till tidningens fördel” och 

Torbjörn von Krogh påpekade att det är ”lätt att bestämma vilken sorts läsning man ska göra”. Min 

slutsats är att bakgrundsfakta i stil med ”Detta har hänt” är en väldigt bra idé för att underlätta  

läsningen. Men de risker som nämnts måste tas hänsyn till. Den optimala lösningen vore att PON 

formulerar sådan bakgrundsfakta som en del av framtida populärversioner av besluten. På så vis kan 

de positiva effekterna behållas, och de negativa minimeras. Expressen hade ytterligare ett inslag i  

Ola Lindholm-klandret som inte var formulerat av nämnden – en utgivarkommentar av Thomas 

Mattsson. Huruvida kommentarer från utgivare hör hemma i anslutning till klander rådde det minst 

sagt skiljda meningar om bland de intervjuade. Ola Sigvardsson påpekade att det är ”praxis i det här 

systemet att man inte kommenterar” och att systematiska anförandet mot nämndens beslut kan leda 

till att ”upprättelsen allvarligt försvagas”. Torbjörn von Krogh var också kritisk till 

utgivarkommentarer för att de kan orsaka att systemet tappar ”i kraft och betydelse”. Thomas 

Mattsson såg det dock inte som ”något större problem” och Åsa Tillberg hävdade att tidningarna 

måste kunna ge en kommentar när det handlar om ”en principiellt viktig fråga”. Min slutsats är att 

alla kommer med vettiga argument. Som dagens beslut från PON är utformade förstår jag 

utgivarnas behov av att kommentera och förklara, vilket de också har den fulla rätten att göra. Deras 

synpunkter finns egentligen redan i besluten, fast mitt i en lång och otympligt formulerad text.  

Resultatet blir att tidningarna vill ta saken i egna händer och tydliggöra sina argument på ett sätt  

som inte är möjligt genom beslutens nuvarande utformning. Utgivarkommentarer som ifrågasätter 

PON:s beslut riskerar dock att försvaga upprättelsen för den enskilde samt systemets betydelse. 

Lösningen på problemet finner jag i Anders Ingvarssons svar. Han trodde att en populärversion av 
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nämndens beslut på ett mycket tydligare sätt skulle kunna framhäva tidningens argument. Med 

några korta och koncisa argument på väl synlig plats i beslutet borde alltså problematiken kring 

utgivarkommentarernas vara eller icke vara kunna lösas. Men det förutsätter så klart att utgivarna 

anammar en eventuell populärversion och är villiga att följa riktlinjer om att ytterligare  

kommentarer inte bör förekomma. Om de verkligen sätter pressetiken och systemets fortlevnad i 

första hand så borde det rimligtvis inte vara något problem. Även på internet finns uppenbara 

förbättringsmöjligheter för hur klander publiceras. Ola Sigvardsson tyckte att det råder ”viss oreda 

på nätet”, något han trodde kunde bero på att det är en relativt ny publiceringsplattform. Thomas 

Mattsson berättade om den modell som Expressen införde 2011 som innebar en genomgång av 

gamla texter och bilder som klandrats:

Några togs bort, några redigerades, några fick vara kvar i ograverat skick. Men alla fick 

länkar till PON:s fulla klandertext på PO.se.

Expressens agerande stämmer helt överens med Tidningsutgivarnas rekommendationer från 200388, 

och berömdes dessutom av Ola Sigvardsson som tyckte att ”det viktigaste är att man bara inte låter  

det vara, utan att man faktiskt gör någonting”. Torbjörn von Krogh föreslog att varje tidning 

dessutom borde ha en sida där man samlar rättelser, gamla PO/PON-fällningar samt diskussioner 

om etik och kvalité. Han påpekade också att det borde ”finnas något i förstasidesflödet” som visar 

att tidningen har blivit fälld. Jag konstaterar att det redan tas en del goda initiativ till att förbättra  

självsaneringen på internet. Men det finns fortfarande mycket som kan förbättras. Torbjörn von 

Kroghs förslag till ytterligare förbättringar är fullt rimliga och borde tämligen enkelt kunna 

förverkligas av tidningarna. I framtiden kommer de flesta pressetiska övertrampen med stor 

sannolikhet att ske på nätet, därför tror jag att en sådan utveckling av självsaneringen är nödvändig.

88 Sällström, Helena, Fällda artiklar lever vidare på nätet, http://www.second-opinion.se, hämtad 15 maj 2012
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9. Slutsats 

Det svenska pressetiska systemets beslutstexter och riktlinjer för publicering av klander är 

förlegade. PON:s metoder behöver anpassas till det medieklimat som råder idag. För att klander i  

större utsträckning ska fylla dess tänkta funktion behöver utformningen moderniseras och 

genomsyras av transparens. En kortare och mer lättillgänglig populärversion av nämndens beslut 

bör utformas i syfte att underlätta publiceringar på väl synlig plats. Systemet är också i behov av 

tydligare riktlinjer för hur fällda tidningar bör publicera klander, både på nätet och i pappersformat.  

Riktlinjerna ska inte vara bindande, men på ett tydligt sätt förklara hur tidningarna kan utforma 

klander på ett lättillgängligt samt etiskt korrekt sätt.

9.1 Gestaltning

I syfte att konkretisera min slutsats har jag valt att gestalta exempel för hur klander, och de 

tillhörande riktlinjerna, skulle kunna utformas i framtiden.

9.1.1 Förslag till riktlinjer för populärversion

I uppsatsens bakgrund presenteras de nuvarande riktlinjerna för klanderpublicering enligt paragraf 

13 i PON:s stadgar89. Oavsett om en populärversion av klander införs eller inte behöver riktlinjerna 

en uppdatering. Framför allt behöver de förtydligas. Med anledning av detta har jag sammanställt  

ett förslag till hur dessa riktlinjer skulle kunna formuleras. Stadgar för PON ska givetvis författas av 

erfarna domare med genomtänkta formuleringar. Därför bör den paragraf som presenteras nedan 

betraktas som en idé för vad nämndens riktlinjer skulle kunna omfatta i framtiden. Det är inte en 

definitiv lösning. Nedan följer mitt förslag för hur paragraf 13 skulle kunna omformuleras:

§ 13 Företag vars tidning eller internetpublicering klandrats bör utan dröjsmål publicera ett  

av nämnden utformat uttalande och utan anmaning redovisa hos PON att så har skett. 

Av uttalandet ska framgå att beslutet finns tillgängligt i sin helhet på PO/PON:s hemsida. 

89 PO/PON, Stadgar för Pressens Opinionsnämnd, http://www.po.se, hämtad 15 maj 2012
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Publiceringen bör innefatta en beskrivning av PO/PON:s verksamhet samt information om 

hur allmänheten kan gå till väga för att göra en anmälan.

Uttalandet bör publiceras väl synligt, företrädesvis på motsvarande plats som den 

ursprungliga publiceringen haft. Om den fällda publiceringen förekommit på en löpsedel 

eller förstasida bör även PON:s uttalande göra det i fall där ansvarig utgivare anser att det är 

behövligt för den enskildes upprättelse. 

Faksimil av den ursprungliga publiceringen, eller annan bildsättning, kan med fördel 

användas under förutsättning att det inte riskerar att upprepa kränkningen.

Företagets eventuella argument mot en fällning bör endast förekomma i ett av nämnden 

utformat uttalande. Ytterligare utgivarkommentarer och redaktionellt utformat material bör  

helt undvikas ifall det finns risk att kränkningen upprepas.

I fall där en internetpublicering fällts av PO/PON bör den tas bort, blockeras för allmänheten 

eller markeras med en upplysning om att den klandrats. Nämndens uttalande bör också 

uppmärksammas i förstasidesflödet samt finnas tillgängligt på en sida där företaget samlar 

rättelser och diskussioner om pressetik.

Om en anmälare inte önskar att ett klandrande uttalande ska publiceras bör detta respekteras.

9.1.2 Exempel på populärversion av klander

Även om PON utformar en kortare och mer lättillgänglig version av klander så är det inte alldeles 

självklart hur dess layout ska se ut i tidningarna. Torbjörn von Krogh tyckte att det borde vara så likt 

övrigt redaktionellt material som möjligt. Thomas Mattsson föreslog istället att klander borde 

standardiseras som annonser från PON så att tidningarna inte kan gömma undan dem. I min analys 

konstaterade jag att det är svårt att avgöra vilket av alternativen som är bäst, åtminstone utan att ha  

sett hur de fungerar i praktiken. För att ge en uppfattning om hur de olika alternativen skulle kunna 

utformas har jag gestaltat tre publiceringar av klander i populärversion: ett som föreställer en 

”annons” från PON, och två olika varianter som följer tidningens övriga stil för redaktionellt 

material. Samtliga exemplifieras av DN:s klanderpublicering om det 15-åriga brottsoffer som 
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vållats oförsvarlig publicitetsskada på grund av att felaktiga uppgifter redovisats i 

ursprungsartikeln90. Den första gestaltningen föreställer ett populariserat uttalande från PON som är 

förkortat och försett med rubrik samt ingress. De meningar som utgör ingressen är formulerade av 

nämnden. Klandret innehåller också en faksimil av ursprungsartikeln samt kort information om det 

pressetiska systemet. Publiceringen upptar en knapp halvsida och följer stilen för DN:s 

redaktionella material:

Det andra alternativet, som föreslogs av Thomas Mattsson, gestaltas i form av en ”annons” från 

PON som har likadan utformning i alla tidningar. För att skilja sig från det redaktionella materialet  

krävs en kraftig nedkortning av nämndens uttalande. PO/PON:s logga och information om hur 

90 Bild av DN:s klander, s.22
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läsare ska gå tillväga för att anmäla en publicering tilldelas relativt stort utrymme i klandret. För att  

attrahera läsare byts rubriken ut till något mer iögonfallande än ”Pressens Opinionsnämnd klandrar 

Expressen”. Under utformningen av mitt exempel har jag inspirerats av ett förslag som Thomas 

Mattssons publicerat på sin blogg91. Så är ser min andra gestaltning ut:

Den tredje versionen följer DN:s stilbok och har bildsatts med ett foto av PO Ola Sigvardsson. I de 

fall där faksimiler riskerar att orsaka ytterligare publicitetsskada skulle en sådan bildlösning kunna 

vara ett bra alternativ, speciellt om PO uttalar sig i texten. Det skulle också kunna vara en effektiv  

metod för PO att profilera sig och därmed nå ut till en större del av allmänheten. I denna version har 

beslutstexten till stor del omformulerats och kortats ner i jämförelse med originalbeslutet. Texten 

har bland annat försetts med direkta citat från inblandade parter. Jag tror att citat kan lätta upp 

91 Mattsson, Thomas, Pressetik och klander, http://bloggar.expressen.se, hämtad 15 maj 2012
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texten och göra den mer tillgänglig för läsarna. Förutom uttalanden från PO finns i det här fallet 

också citat från DN:s ansvariga utgivare Gunilla Herlitz. Hennes ord är hämtade från den 

kommentar som fanns i DN samma dag som klandret publicerades. Anledningen till att jag har valt 

att ta med hennes uttalande i gestaltningen är för att se hur ansvariga utgivares åsikter skulle kunna 

finnas med i ett beslut som utformas av PON. Om personen i fråga vill, och nämnden anser det vara 

lämpligt, skulle även citat från anmälaren kunna finnas med i en populärversion av klander. Så här 

ser min tredje gestaltning ut:
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10. Slutdiskussion

Tydligare än någonsin tidigare. Bra initiativ. Föredömligt. Lovorden duggade tätt över Expressens 

klanderpublicering i december 2011. PON hade fällt tidningen för pressetiska övertramp som 

begåtts i och med skriverierna om Ola Lindholms misstänkta knarkbrott. Expressen presenterade 

nämndens fällning med ny design och ett omnämnande på löpsedeln. Det var då mitt intresse 

väcktes och idén till det här arbetet började ta form. Varför ville en av Sveriges genom tiderna mest  

fällda tidningar att deras fel och brister skulle bli tydligt synliga, samtidigt som de flesta andra 

försökte gömma undan klander? Kunde Expressen vinna något genom att publicera klander på ett 

tydligare sätt? När arbetet tog fart satte jag mig in i den svenska självsaneringens grunder och kunde 

sammankoppla kvällstidningens agerande med ord som transparens och media accountability. Det 

visade sig att det fanns många goda anledningar till att en svensk nyhetstidning vill vara öppen och 

transparent. Det var flera inom branschen som uttryckte att de också ville publicera klander på ett  

tydligare sätt. Viljan till förändring verkade stor, men kunskaperna om hur det skulle gå till var små.  

Jag funderade därför över PON:s roll i att åstadkomma en förändring. Jag bestämde mig för att 

undersöka om nämndens riktlinjer behövde förtydligas och ta reda på hur klander borde publiceras 

för att vara lättillgängliga och etiskt korrekta. Jakten efter svar blev spännande och lärorik. Jag 

intervjuade representanter från fyra olika nyhetstidningar, en medieforskare och Allmänhetens 

pressombudsman i hopp om att kunna besvara mina frågor. De svar jag fått är inte representativa för 

branschen i sin helhet, men tack vare intervjuernas kvalitativa karaktär har intervjuobjektens åsikter  

gett mig en stor förståelse för hela klanderprocessen. Ett moment som störde genomförandet av 

intervjuerna var när DN:s ansvariga utgivare Gunilla Herlitz tackade nej till att besvara mina frågor.  

Redaktionschefen Åsa Tillberg hoppade in som ersättare, men kunde bara avvara 10 minuter via 

telefon. Av den anledningen kunde jag inte genomföra kvalitativa intervjuer i form av personliga 

möten med samtliga intervjuobjekt. Jag tvingades begränsa antalet frågor att ställa till Åsa Tillberg  

och välja ut dessa omsorgsfullt. Genomförandet av intervjun uppfyllde inte de mål som jag satt upp 

i min metoddel, men den bidrog trots allt med svar som var viktiga för att uppnå mitt syfte. I  

arbetets slutsats konstateras att nämndens uttalanden och riktlinjer inte hänger med i medieklimatets  

utveckling. I första hand behöver PON utforma kortare och tydligare uttalanden. Vägledande och 

uppmuntrande riktlinjer bör också författas så att utgivarna har något mer konkret att förhålla sig till  

än ”på väl synlig plats”. Direktiven bör också förtydligas för hur klander på internet ska hanteras. 
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På nätet ser jag också störst möjligheter till framtida forskning inom ämnet. Det är med största 

sannolikhet på internet som de flesta pressetiska övertramp kommer att ske i framtiden. Det vore 

därför av intresse att göra utförliga efterforskningar om hur det pressetiska systemet, såväl som 

landets publicister, bör förbereda sig inför framtidens medieklimat. En intressant fråga, som är 

aktuell redan idag, är den om eventuella konsekvenser som kan komma till följd av att nätartiklar  

raderas efter att de klandrats. Som Ola Sigvardsson konstaterade vore det helt otänkbart att i 

efterhand sudda i svenska papperstidningar. Så varför skulle man då göra det på nätet? Vilka 

konsekvenser kan det få? Det tycker jag är intressanta frågor att försöka besvara inför pressetikens 

framtida utmaningar.
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Marklund, Mikael, Klart vem som tar över NSD, (15-5-2012)

http://www.medievarlden.se/mediefolk/4-mediefolk/9905-klart-vem-som-tar-oever-nsd

Mattsson, Thomas, PON om Ola och vi testar en ny design, (10-4-2012)

http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2011/12/pon-om-ola-och-vi-testar-en-ny-design/

Mattsson, Thomas, Pressetik och klander, (15-5-2012)

http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2011/06/pressetik-och-klander/

Nationalencyklopedin, Aftonbladet, (15-5-2012)

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/aftonbladet

NSD information, Om NSD, (15-5-2012)

http://www.nsd.se/tjanster/information/

Om Dagens Nyheter, Historia, (15-5-2012)

http://info.dn.se/info/om-oss/historia/

Om Dagens Nyheter, Kort fakta, (15-5-2012)

http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/

PO/PON, Ansluta nättidning, (10-4-2012)

http://www.po.se/kontakt/ansluta-naettidning

PO/PON, Berns fick inte bemöta på ett tillfredsställande sätt, (15-5-2012)

http://www.po.se/faellningar/faellda-aerenden/504-en-tidning-ska-vara-generoes-med-bemoetanden

PO/PON, Hur PO arbetar, (10-4-2012)

http://www.po.se/om/po
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PO/PON, Klander för otydligt tillrättaläggande om företag, (15-5-2012)

http://www.po.se/faellningar/faellda-aerenden/499-klander-foer-otydligt-tillraettalaeggande-om-
foeretag?qh=YToxOntpOjA7czozOiJuc2QiO30%3D

PO/PON, Ola Lindholm namngavs innan det fanns belägg för hans skuld, (15-5-2012)

http://www.po.se/faellningar/faellda-aerenden/506-ola-lindholm-namngavs-innan-det-fanns-
belaegg-foer-hans-skuld

PO/PON, Om, (10-4-2012)

http://www.po.se/om

PO/PON, Publicerad rättelse ej tillräckligt för ungt brottsoffer, (15-5-2012)

http://www.po.se/faellningar/faellda-aerenden/507-publicerad-raettelse-ej-tillraecklig-foer-ungt-
brottsoffer

PO/PON, Stadgar för Pressens opinionsnämnd, (10-4-2012)

http://www.po.se/om/pon/stadgar

PO/PON, Årsberättelse 2011, (10-4-2012)

http://www.po.se/arsberaettelser/2011

Regeringskansliet, Yttrandefrihet, ( 9-4-2012)

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=20&module_instance=3&action=pod_show

Schibsted media group, Årsrapport 2011 Aftonbladet, (15-5-2012)

http://www.schibsted.no/no/Arsrapport-2011/Virksomheten/Mediehus-Skandinavia/Schibsted-
Sverige/Aftonbladet/

Sim(o), Vi studerar och granskar medier, (15-5-2012)

http://www.mediestudier.se/omoss.php

Strömberg, Erik, Aftonbladet följer Expressens exempel, (15-5-2012)

http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3360433.ece
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Sällström, Helena, Fällda artiklar lever vidare på nätet, (10-4-2012)
http://www.second-opinion.se/so/view/1484

Tidningsutgivarna, Ola Sigvardsson ny Allmänhetens Pressombudsman, (15-5-2012)

http://www.tu.se/pressrum/soek/pressmeddelanden/2964-ola-sigvardsson-ny-allmaenhetens-
pressombudsman

Tidningsutgivarna, PM 6/07 Nya regler för publicering av PON-beslut, (10-4-2012)

http://www.tu.se/juridik-a-etik/pressetik/pm-pressetik/875-pm-6-07-nya-regler-for-publicering-av-
pon-beslut

Tidningsutgivarna, PM 7/07 Angående nya regler för publicering av PON-beslut, (10-4-2012)

http://www.tu.se/juridik-a-etik/pressetik/pm-pressetik/876-pm-7-07-angaende-nya-regler-for-
publicering-av-pon-beslut

TS, Mediefakta & upplagor, (15-5-2012)

http://www.tsrs.se/Mediefakta/Webb.aspx

TS-tidningen, Dagspress, (15-5-2012)

http://www.ts.se/Pdf/TS-tidningar/TS-Tidningen_nr1_2012.pdf

Westerberg, Erik, Helin kräver hårdare PON-regler, (15-5-2012)

http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3213906.ece
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Bilaga

Intervjuguide 

– Vad är pressetik enligt dig?

– Hur fungerar det svenska pressetiska systemet idag?

– En tidning som fälls av Pressens Opinionsnämnd ska publicera en rättelse, hur fungerar det i 
svensk press? 

– Tycker du att systemet bör utvecklas? I så fall: hur då?

– Vem har ansvaret för att det utvecklas?

– Finns det någon diskussion om detta inom branschen?

Textens utformning

– Vad tycker du om utformningen av PON:s uttalanden?

– Kan de förbättras? I så fall: hur då?

– Hur kan texten i ett klander utformas så att läsarna lättare kan ta till sig innehållet?

Layout

– Är det viktigt hur layout och redigering ser ut vid publicering av klander? Motivera svaret.

– Är klandrets placering i tidningen viktig? Motivera svaret.

– Vilket utrymme bör klander få?

– Vad tycker du om Expressens publicering av Ola Lindholm-klandret?

– Då trycktes klandret på löpet, vad tycker du om det?

– Utgivarkommentarer och "Detta har hänt", vad tycker du om det?
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Intressen

– Vad kan tidningarna tjäna på en mer lättillgänglig publiceringsmetod för klander?

Klander på nätet

– Hur fungerar publiceringarna av klander på nätet?

– Hur skulle det kunna förbättras?

Riktlinjer

– Vad tycker du om de nuvarande riktlinjerna från PON?

– Borde de utvecklas? I så fall, hur?
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