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The purpose of this study was to find out how the responsible editors on a selection of 

Swedish newspapers react to a reproach from the Press Ombudsman. The method for 

this research was eight qualitative interviews with responsible editors on some of 

Sweden’s biggest newspapers, and also a few local newspapers.  

We based our results on the interviews and three theories – media accountability, 

communicative action and consequence neutrality. We used these theories because we 

think that, put together they produce the most apt view of how media ethics is being 

handled in the printed press. 

We found out that in most cases a reproach doesn’t mean that much to a newspaper. But 

all the responsible editors think it’s important for the people and most of all for the 

person who filed a complaint against the newspaper. It’s also important for the 

credibility of the self–regulation system on which the Swedish printed press is built. 
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1 Introduktion 
Press, tv och radio i Sverige ska ha största möjliga frihet för att de ska kunna granska 

och publicera det som är av allmänintresse och betydelse för medborgarna. Men med 

den friheten så kommer också ett ansvar gentemot allmänheten. Ingen enskild person 

ska komma till skada vid en publicering. (Spelregler för press, radio och tv 2008). Det 

är en tunn balansgång mellan det som anses vara allmänintresse och för mycket 

information, som alltså kan skada en person. 

I Sverige finns det två grundlagar som reglerar pressen – yttrandefrihetsgrundlagen 

(YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF), utöver dessa två finns inga andra lagar som 

styr medierna. Detta ger medierna oerhört stor frihet att göra som de vill, med ett 

undantag. 1916 grundades Pressens Opinionsnämnd (PON) och 1969 infördes 

Allmänhetens Pressombudsman (PO), dessa två finns till för att upprätthålla det 

självsanerande system som finns inom den tryckta pressen genom granskning av 

tidningarna. Allmänhetens Pressombudsman är en form av instans dit privatpersoner 

kan vända sig om de på något sätt känner sig kränkta av en publicering. PO gör först en 

bedömning om han tycker tidningen bör klandras. Tycker han det går fallet vidare till 

PON som kan ta ett fällande beslut och då dela ut ett klander. De konsekvenser ett 

klander medför för tidningen är att den måste publicera den fällande domen samt betala 

en expeditionsavgift till PO och PON. (Bergling, von Krogh och Nejman 2009). Utöver 

detta sker inga andra åtgärder. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de ansvariga utgivarna på några svenska 

dags– och kvällstidningar ser på ett klander och om de kan ta det ansvar som förväntas 

av dem. 

Vi anser att denna undersökning är viktig eftersom det självsanerande systemet med PO 

och PON spelar en stor och betydande roll för den svenska journalistiken i dag. Inte 

bara för att se till att ingen kommer till skada i pressen utan även för att se att 

tidningarna kan ta det ansvar som förväntas av dem och också för att undvika skärpt 

lagstiftning, vilket skulle vara ett hot mot den demokratiska grund som den svenska 

pressen är byggd på. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår forskningsuppsats är att undersöka hur ansvariga utgivare förhåller sig 

till de beslut som PO och PON fattar. Hur stor vikt har ett klander och vilka åtgärder 
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leder det till på tidningen? Detta är viktigt att besvara eftersom att i det självsanerande 

systemet är det PO och PON som ska se till att de etiska reglerna inte bryts av den 

tryckta pressen. Om det visar sig att ansvariga utgivare struntar fullständigt i ett klander 

betyder det att premissen för det självsanerande systemet i Sverige är felaktigt i 

grunden. Och om medierna utmanar systemet och påtvingar en lagstiftning hotar det den 

tryckta pressens demokratiska värden och då också demokratin i Sverige. 

 

Den övergripande frågeställningen är: 

– Vilken vikt har ett klander för en tidning? 

Utöver det har vi tagit fram två frågeställningar ur två olika teorier som ska ge en 

fördjupad förståelse i ämnet. 

 

Från teorin Media Accountability har vi tagit fram följande frågeställning; 

– Varför är det viktigt att någon granskar granskarna? 

Med granskarna menar vi tidningarna och någon är i det här fallet PO. 

Det är av stor vikt att utkräva ansvar för felaktiga och kränkande publikationer och 

försöka förhindra att sådana förekommer. Detta samtidigt som medierna och 

journalisterna strävar efter att få ha kvar sin självsanering och undvika inskränkande 

lagstiftning som de anser är ett stort hot mot demokratin.  

Vi vill genom att besvara denna frågeställning få reda på hur relationen är mellan 

ansvariga utgivare och PO/PON. Detta vill vi få reda på därför att en av huvudfrågorna 

inom Media Accountability–teorin är just; ”Vem granskar granskarna?”. Det är viktigt 

att besvara denna frågeställning för att se om PO och PON har den ställning de 

förväntas ha, som granskare av de granskande medierna. 

Frågan svarar också på hur de ansvariga utgivarna förhåller sig till det arbete som PO 

och PON bedriver. 

 

Från teorin om konsekvensneutralitet har vi tagit fram följande frågeställning; 

– Finns det situationer där de pressetiska reglerna hamnar i andra hand? 

Med detta menar vi om ansvariga utgivare ibland medvetet bryter mot de pressetiska 

reglerna, och riskerar ett klander, för att publiceringen i sig är viktigare. Om så är fallet 

är de neutrala mot konsekvenserna, både för de personer som artikeln berör och för 

konsekvenserna för tidningen. Vilket i det här fallet kan innebära en expeditionsavgift 
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och en publicering av klander. Detta är viktigt för att det, om så är fallet, visar på att ett 

klander inte kan väga tyngre än en publicering som är av stort allmänintresse. 

Vi vill genom den här frågan definiera i vilka situationer som ansvariga utgivare kan 

tänka sig att gå emot mot de etiska reglerna och medvetet riskera ett klander.  

 

Vi vill genom denna uppsats bidra till den ständigt pågående diskussionen om 

medieetik. Diskussionen utvecklas ständigt och det måste även den vetenskapliga 

forskningen göra. Vårt bidrag till forskningen är nya kunskaper om ett ämne som är i 

ständig förändring och viktigt för mediernas demokratiska grunder. 

 

1.2 Avgränsningar 

I processen kring ett klander finns det flera inblandade. Det är inte bara den ansvarige 

utgivaren som blir klandrad och PO/PON som delar ut klandret. För att ge en fullständig 

bild av vikten av ett klander måste man också väga in allmänheten – privatpersoner som 

kan skicka in en anmälan till Allmänhetens Pressombudsman. Man måste också ta med 

journalisten som har skrivit texten och kanske också den redigerare som satte rubriken. 

Vi har i vår undersökning valt att fokusera på relationen mellan de ansvariga utgivarna 

och PO/PON och vilken vikt de ansvariga utgivarna lägger vid ett klander. Vi ville 

intervjua de som har störst kunskap och kan uttrycka sig bäst i ämnet (Halvorsen 1992, 

102). 

Vi valde bort journalister för att de inte är direkt berörda av PO/PON. En artikel de 

skriver kan bli fälld men det är den ansvariga utgivaren som har ansvaret, sen hamnar de 

sällan i en situation där de måste besluta om kniviga publiceringar som riskerar att bryta 

mot de pressetiska reglerna eller utsätta en person för stor skada.  

Vi valde även bort allmänheten, eller ”den vanliga människan”. Visst kan de bli 

påverkade av en publicering och således ett klander. Men eftersom vi är ute efter vikten 

av ett klander för en tidning så har vi fokuserat på ansvariga utgivare. Allmänheten 

kanske har en uppfattning om PO:s roll som granskare. Men det centrala i den här 

uppsatsen är att se hur ansvariga utgivare förhåller sig till ett klander. Då är det inte 

nödvändigt att ta med allmänheten, även om det kan följas upp med ytterligare studier 

för att få en helhetsbild. 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Medieetik 

”Medieetik är både ett sätt att resonera om och ta ansvar för publicistiskt 

innehåll i medier och olika reglerade fast frivilliga sätt att utkräva ansvar."  

                   (von Krogh 2009, 5).  

 

Etiken handlar om den medvetna reflektionen vi gör inför våra val. Medieetiken har till 

detta en slags reglerande funktion där medierna själva hela tiden ska se till att hålla sig 

inom de pressetiska gränserna. Medieetiken i Sverige regleras av de pressetiska 

rekommendationerna i boken Spelregler för press tv radio. I den finns regler för press, 

tv och radio i Sverige – som inte är lagar utan endast rekommendationer. I boken finns 

det tre kapitel: Publicistreglerna som bland annat berör det arbete PO och PON utför, 

Yrkesreglerna som berör arbetsmetoder och om dessa är korrekta, samt Regler mot 

textreklam som berör reklam i tryckt press. I kapitlet om publicistregler finns det sedan 

17 regler under olika underrubriker som alla är en form av rekommendationer till 

pressen för hur de ska arbeta för att hålla sig inom de pressetiska ramarna. (Von Krogh 

2009). 

Utifrån medieetiken är det intressant att diskutera det ansvar som pressen och 

Allmänhetens Pressombudsman har och på vilket sätt detta tillämpas i praktiken. Hur 

går diskussionerna på en redaktion innan publicering och efter ett eventuellt klander? 

 

1.3.2 PO/PON 

Allmänhetens pressombudsman (PO) är den instans dit privatpersoner kan vända sig om 

man känner sig felaktigt behandlad eller kränkt av den tryckta pressen i Sverige. PO 

verkar för pressens självsanering. Det betyder att institutionen är skapad av branschen 

själv för att undvika inskränkande lagstiftning (Nationalencyklopedin, Självsanering).  

En anmälan till PO måste gälla tryckt press, anmälaren måste själv vara berörd av 

publiceringen och anmälan måste inkomma inom tre månader från det att texten 

publicerades i tidningen. (PO/PON, Om – Vem kan anmäla). 

PO kan inte själv fatta fällande beslut utan har en överinstans i form av Pressens 

opinionsnämnd (PON), hit kommer även de beslut som överklagas. Detta är den högsta 

instansen för den tryckta pressen och PON startade redan 1916, även om den då hade 

mycket få uppdrag.  
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Även företag eller juridiska personer kan skicka in anmälningar till PO. Då PO inte kan 

utfärda egna klander kan hen i dessa fall istället få tidningen att publicera ett så kallat 

genmäle eller en ursäkt. De beslut som fattas kring anmälningarna kan inte senare 

överklagas till Pressens Opinionsnämnd, detta då det i Sverige inte går att förtala en 

juridisk person (Bergling, von Krogh, Nejman 2009).  

När PO får in en anmälan skickar hen den vidare till den berörda tidningen så att de kan 

uttala sig i ärendet. De får då chans att skicka in en kommentar som PO sedan 

vidarebefordrar till anmälaren. Denna kommentarsväxling pågår tills de inblandade 

tycker att de fått sagt sitt och då kan PO fatta ett beslut i ärendet.  

Det finns tre olika typer av fällande klander som PO och PON kan besluta om. Den 

lägsta graden av klander är om tidningen åsidosatt god publicistisk sed, den andra 

graden handlar om att tidningen ska ha brutit mot god publicistisk sed och den högsta 

graden av klander är om någon grovt brutit mot god publicistisk sed. 

Det är svårt att ge exempel på typfall för de olika graderna av klander eftersom ”varje 

fall är unikt” (Ola Sigvardsson, Intervju 22 november). Men ett exempel på klander för 

att ha åsidosatt god publicistisk sed är när Borås Tidning blev klandrad för en 

publicering som gjordes i november 2012. Känsliga uppgifter om en misstänkt 

gärningsmans koppling till brottsoffret publicerades. Tidningen tyckte att anmälaren 

(brottsoffret) av artikeln inte kunde identifieras annat än av de som redan kände till 

händelsen. PO höll med om det men påpekade att även den misstänkte gärningsmannen 

förstod vem det var som lämnat uppgifterna. Anmälaren kände sig hotad av det och PO 

klandrade Borås Tidning. 

Ett exempel på ett klander för att ha brutit mot god publicistisk sed är när PON 

klandrade Helagotland.se för en artikel om ungdomars sexualvanor som publicerades 

den 26 november 2012. Artikeln handlade om en pjäs om sex som riktade sig till 

ungdomar. I artikeln intervjuades två tjejer som kommenterade föreställningen och de 

syntes med både namn och bild i tidningen. Tidningen fick deras uttalanden att låta som 

att de pratade om egna erfarenheter när de i själva verket uttalade sig generellt. PON 

fällde därför Helagotland.se. 

Ett exempel på den grövsta typen av klander, att grovt ha brutit mot god publicistisk 

sed, är PON:s fällning av Aftonbladets publicering den 12 februari 2012. Aftonbladet 

publicerade en krönika som påstod att en polis hade fabricerat bevismaterial och ljugit 

inför rätta. Eftersom det inte fanns belägg för att kalla polisen kriminell så fälldes 

tidningen. (PO/PON, Fällningar > Fällda ärenden). 
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Vid ett klander måste den fällda tidningen publicera PO/PON:s beslut i tidningen samt 

betala en expeditionsavgift till PO. Mindre tidningar som har en upplaga under 10 000 

exemplar måste betala 13 000 kronor och en större tidning med över 10 000 exemplar 

blir skyldiga att betala en expeditionsavgift på 32 000 kronor (PO/PON, Fällningar). 

Huvudorganisationerna bakom PO och PON är Tidningsutgivarna (TU), Svenska 

Journalistförbundet (SJF), Sveriges Tidskrifter och Publicistklubben (PK). Tillsammans 

bildar dessa organisationer organet Pressens Samarbetsnämnd. (PO/PON, Våra 

huvudmän). 

Huvudfinansiären av PO och PON är Tidningsutgivarna. Det är alltså den egna 

branschen som finansierar systemet – ett självsanerande system. 

Det är Justitieombudsmannen (JO), ordföranden i Sveriges Advokatsamfund och 

ordföranden i Pressens samarbetsnämnd som utser PO. Pressens Samarbetsnämnd utser 

även PON. (Bergling, von Krogh, Nejman 2009). 

 

1.4 Nyckelord 

1.4.1 Ansvarig utgivare 

Ansvarig utgivare är enligt tryckfrihetsförordningen den befattningshavare som tar hela 

det rättsliga ansvaret för det publicerade innehållet i en tidning eller tidskrift. Även 

tidningar på internet innefattas under detta ansvarsområde. Utgivaren, som bestäms av 

företagets ägare, bestämmer över allt innehåll och är även ansvarig för sådant som 

denne inte hunnit granska innan publicering. (Nationalencyklopedin, Ansvarig 

utgivare). 

Den ansvarige utgivaren på en tidning är den som yttrar sig till Allmänhetens 

Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd om tidningen har blivit anmäld. På 

samma sätt som utgivaren är ansvarig i juridisk mening så håller PO och PON utgivaren 

ansvarig för en publicering.   

 

1.4.2 Självreglering/Självsanering 

Självsanering är de åtgärder som en bransch själv vidtar för att skapa goda förhållanden 

inom branschen. Dessa åtgärder är frivilliga och tas ofta för att undvika lagstiftning. 

(Nationalencyklopedin, Självsanering). 
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• Redan 1868 hölls det första publicistmötet, det samlade en bred grupp av 

företrädare för tidningarna. De diskuterade hur de skulle komma till rätta med 

”skandalpressen” som hotade att sänka pressens anseende.  

• 1874 bildades sedan Publicistklubben som en reaktion på redaktörernas växande 

inflytande.  

• 1916 inrättades hedersdomstolen PON som inriktade sig på publicitetsmål.  

(Bergling, von Krogh, Nejman 2009). 

 

Alla dessa åtgärder har genomförts av branschen själv för att förbättra de rådande 

förhållandena inom branschen. 

När Allmänhetens Pressombudsman inrättades 1969 var det för att undvika den hårdare 

lagstiftning mot pressen som politiker förespråkade efter en tid av pressetiska övertramp 

och kontroversiella publiceringar (Von Krogh 2009). 

Allmänhetens Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd verkar för att svenska 

medier ska få behålla det självsanerande systemet och således undvika skärpt 

lagstiftning mot medierna i Sverige. 

”Kärnpunkten i mediernas självreglering formuleras som en avvägning mellan 

fri förmedling av det som är ’av vikt och betydelse för medborgarna’ och ”att 

skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.” 

(Pressens samarbetsnämnd i Medievärlden 2020, Von Krogh 2013, 243) 

 

Susanne Wigorts Yngvesson presenterar i sin bok Den moraliska journalisten (2006, 

164) fyra fördelar med en självreglerad yrkesetik: 

• Reglerad yrkesetik ersätter en detaljerad lagstiftning för publicistisk verksamhet. 

• Reglerad yrkesetik identifierar gemensamma ideal och normer för gruppen. 

• Reglerad yrkesetik hjälper gruppen att värna om sin status. 

• Reglerad yrkesetik förstärker de anställdas förhandlingsrätt gentemot 

arbetsgivare.  

Om man ser till det första argumentet så menar hon att en självreglerad yrkesetik visar 

att journalisterna själva vill visa att de kan ta ansvar för sina publikationer och på så sätt 

vill värna om demokratin genom att slippa inskränkande lagstiftning. Det andra 

argumentet menar Susanne Wigorts Yngvesson bygger på att om det är gruppen själv 

som är med och utvecklar normerna för etiken så är det lättare att ha någon form av 

samsyn och gemensamt intresse av att följa dem. Det tredje argumentet syftar till att 
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journalister genom en reglerad yrkesetik får ett visst förtroende hos allmänheten och 

politiker i samhället och att de genom dessa normer förväntas agera på ett visst sätt.  Du 

har som journalist ett uppdrag och företräder ofta fler än sig själv vilket innebär att man 

måste se utanför sin egen moral och följa de rekommendationer som finns. I det fjärde 

och sista argumentet menar Susanne att det är lättare för en journalist att stå upp mot sin 

arbetsgivare med de yrkesetiska rekommendationerna i ryggen. Det gör det även lättare 

för journalisterna att argumentera för varför de ska rapportera om en viss sak, det är 

deras uppgift att granska och berätta hur det ser ut i samhället (Wigorts Yngvesson 

2006, 164-169).  

Det finns också argument emot en reglerad yrkesetik. De menar att det bara bygger på 

etik och inte moral, alltså hur vi agerar och inte bara hur vi tänker att vi ska agera. De 

menar även att det blir en större dragning åt hur vi ska agera som journalister och inte 

som faktiska människor. En annan viktig del i samtalet emot självsanering är att 

journalisterna anses få för stor rörelsefrihet och att det bör finnas ett stramare regelverk. 

(Wigorts Yngvesson 2006, 169-174). 

 

2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 40 år av övertramp, PO/PON 1969–2009 – pressetiken framväxt, funktion 

och framtid. 

40 år av övertramp är en bok skriven av Mikael Bergling, Torbjörn von Krogh och 

Fredrik Neijman. Som namnet avslöjar är boken en genomgång av det arbete PO och 

PON gjort under Allmänhetens Pressombudsmans första 40 år. Boken har både en 

genomgång av historia, statistisk på anmälningar, klander och hur dessa har ändrats 

under de första 40 åren, förklaringar av PO och PON:s arbete samt intervjuer med 

journalister och ansvariga utgivare om eventuellt införande av en gemensam 

ombudsman för tryckt press och etermedia. Det är även en bok som beskriver hur 

pressetiken i Sverige har förändrats och vad de förändringarna har inneburit.  

Boken har varit väldigt användbar för oss, framförallt när det gäller information om hur 

PO växte fram och historia kring PO och PON:s arbete samt om pressetiken i stort. De 

delar där de presenterar statistik har också varit till stor hjälp, både för att skapa större 

förståelse hos oss men även som grund till våra kvalitativa intervjuer. Eftersom boken 
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behandlar många olika områden har det varit viktigt för oss att göra ett urval och läsa in 

oss på de områden vi kunnat dra nytta av i arbetet, framförallt som bakgrundsfakta. 

 

2.1.2 Pressetiken – i vems tjänst? 

Jesper Falkheimer och Sigfrid Leijonhufvud gav 2002 ut boken Pressetiken – i vems 

tjänst? där de gjort en undersökning som bygger på kvalitativa samtalsintervjuer med 

nio ansvariga utgivare på några svenska dags- och kvällstidningar, en intervju med 

Publicistklubbens dåvarande ordförande Jan Guillou och dåvarande 

Pressombudsmannen Olle Stenholm, samt två tidigare pressombudsmän Lennart Groll 

och Per-Arne Jigenius. Deras undersökning gick ut på att titta vem pressetiken 

egentligen fanns till för. Det är samtidigt en studie i att försöka kartlägga PO och PON:s 

arbete och hur det kom sig att antalet anmälningar minskade på 1990–talet. Boken är en 

ingående analys av arbetet som PO och PON utför och hur de ansvariga utgivarna ser på 

pressetiken i praktiken. I boken presenterar författarna de olika delarna som ska ingå i 

en forskning. Bakgrund med historia och förklaring av vissa begrepp, resultat från 

intervjuer med citat, egna reflektioner samt en sammanfattning.  

Boken har varit till väldigt stor hjälp för oss, dels för att de har gjort en liknande 

undersökning som vi gjort och även för att de kommer med mycket tips och bra saker 

att tänka på. Det finns bland annat ett helt kapitel som handlar om hur du ska gå till 

väga när du intervjuar ansvariga utgivare och pressombudsmän. Falkheimer och 

Leijonhufvud visar även på vikten av att få höra båda sidor i form av att de intervjuat 

både utgivare och PO för att få en bred och rättvis bild.  Även om boken är elva år 

gammal och allt inte känns aktuellt så var det flera delmoment som hjälpte oss innan vi 

kom igång med vårt arbete. Förutom hur vi skulle gå till väga har vi även hämtat en del 

fakta i boken. Det är hela tiden av vikt att uppdatera sådan forskning som redan finns 

och även om denna uppsats skiljer sig från Falkheimer och Leijonhufvuds forskning på 

många sätt så har vi fått inspiration av dem och hoppas att vår uppsats kan vara en form 

av komplement och vidare byggnad på den forskning som de genomförde för tio år 

sedan. 

 

2.1.3 Den moraliska journalisten – en analys av yrkesetik, ideal och dygder 

Susanne Wigorts Yngvesson skrev 2006 boken Den moraliska journalisten om moralen 

bland svenska journalister. Boken är en forskningsavhandling som är gjord vid Uppsala 

universitet och bygger på kvalitativa intervjuer med tio journalister, om hur de ser på 
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moralen, etiken och dygderna inom yrket. Att hon valde journalister och inte ansvariga 

utgivare är den största skillnaden mellan våra forskningar. Hon ville se hur yrkesetiken 

ser ut bland de som skriver medan vi ville se hur de ansvariga utgivarna ser på ett 

klander. Av denna anledning la vi inget större fokus på själva forskningen utan valde att 

läsa in oss på de delar vi kände att vi kunde få användning för. Vi har bland annat 

använt Susanne Wigorts Yngvessons bok för att hitta mer fakta kring teorin om 

konsekvensneutralitet (32–40) samt för att läsa in oss på och hitta fakta om fördelarna 

med en fungerande yrkesetik (163–169). Boken har varit väldigt bra eftersom vi velat 

underbygga vårt arbete med flera källor. Därför har detta varit ett bra komplement, 

samtidigt som boken bidragit med nya synsätt och ytterligare information.     

 
2.1.4 The Development of privacy adjudications by the UK Press Complaints 

Commission and their effects on the future of Journalism 

Britten Chris Frost har gjort flera tidigare forskningar kring PCC, som är den brittiska 

motsvarigheten till PO och framförallt PON. Bland annat publicerade han en forskning 

2010 där han bland annat undersökte utvecklingen av PCC:s domar gällande 

integritetsskydd och hur detta påverkar journalistikens framtid. Han valde att fokusera 

på integritetsskydd eftersom han menar på att det är det som oftast kolliderar med 

yttrandefriheten i Storbritannien. (Frost, 2010, Journalism Practice) 

I forskningen gjorde han en komparativ studie av PCC och Ofcom, de brittiska 

motsvarigheterna till PON och Granskningsnämnden. Chris Frost studerade hur många 

fall de båda organen tar upp årligen och hur många av de fallen som leder till en 

fällande dom. Den jämförande studien genomfördes kvantitativt och sedan gjordes 

tolkningar från de resultat Chris fick fram från den kvantitativa analysen.  

Denna forskning har varit intressant då den behandlar medieetik och även till viss del 

hur ansvariga utgivare ser på de självsanerande regler som finns. Det har även varit 

väldigt intressant att se hur arbetet med pressetik ser ut i Storbritannien, där stundar 

nämligen hårdare lagar mot den tryckta pressen efter en tids skandaler. Forskningen har 

också gett oss en bredare bild av hur medieetiken ser ut runt om i världen. 

 

2.2 Teori 

Vi har tagit hjälp av tre olika teorier i vår uppsats. Här nedan presenterar vi dem i 

korthet och på vilket sätt vi har tillämpat dem i vår undersökning. 
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2.2.1 Media Accountability/Mediernas Ansvarighet 

Media Accountability, eller Mediernas ansvarighet som det kallas i Sverige, är en teori 

som i grunden bygger på frågan: vem granskar granskarna? Teorin bygger även till stor 

del på att lyfta fram ansvarsbiten, vem det är som har ansvar och hur denne utnyttjar 

det. (Von Krogh 2008, 27). 

Den franske professorn Claude–Jean Bertrand har forskat mycket kring Media 

Accountability. I An Arsenal for Democracy – Media Accountability Systems beskriver 

han PO/PON och alla andra medieövervakande institutioner som ett Media 

Accountability System (M*A*S). Institutionerna finns för att se till att det 

självreglerande systemet fungerar.  

”They are any nongovernmental means used to ensure that media provide good 

public service”    

(Bertrand 2003, 15) 

 

Bertrand menar att M*A*S finns till för att se till att medierna gör det arbete som de 

förväntas göra. Han menar även att granskarna finns där inte bara för mediernas skull, 

utan främst för medborgarnas skull och för att se till att de kan få rättvisa gentemot 

medierna. Att medierna ska ta sitt ansvar i samhället och att de ska rätta sina fel och be 

om ursäkt för dem. Detta är vad Bertrand menar är den viktigaste poängen med att 

M*A*S finns och varför det är viktigt att någon ska granska granskarna. (Bertrand 

2003, 16).  

Torbjörn von Krogh är en svensk medieforskare som utvecklat teorin om Media 

Accountability i Sverige. Han hänvisar (2008, 23) till fyra ansvarsformer för medierna 

som forskare räknat upp. 

• Etiskt ansvar 

• Rättsligt ansvar 

• Ekonomiskt ansvar 

• Yrkesansvar 

Det rättsliga och det ekonomiska ansvaret är tydligt. Om ett medieföretag har publicerat 

falska eller kränkande uppgifter så kan tidningen anmälas för förtal, och ansvar utkrävas 

i form av böter eller fängelse. Men tidningens etiska eller yrkesmässiga ansvar är 

svårare att definiera, formerna för detta flyter ibland ihop och kallas i debatten för 

socialt ansvar eller samhällsansvar. (von Krogh 2008, 23). 

Det är av stor vikt att utkräva ansvar för felaktiga och kränkande publikationer och 
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försöka förhindra att sådana förekommer. Detta samtidigt som medierna och 

journalisterna strävar efter att få ha kvar sin självsanering och undvika inskränkande 

lagstiftning som de anser är ett stort hot mot demokratin. Detta är den centrala 

konflikten i teorin. (Von Krogh 2009, 22). 

Vi har använt teorin om Media Accountability för att få mer innehåll i argumentationen 

kring varför det är viktigt att de granskande medierna också själva granskas. 

Alternativet till granskningen är hårdare lagstiftning, något alla medier kämpar emot då 

de anser att det skulle vara inskränkande på yttrandefriheten och då också på 

demokratin. Denna problematik är central i vår forskning. Vi vill undersöka om 

medierna tar det ansvaret som de förväntas ta för att upprätthålla det självsanerande 

systemet.  

Vi har även använt Media Accountability för att själva få en bättre bild och djupare 

förståelse kring ansvar och hur det kan användas och utkrävas. 

Torbjörn von Krogh (2008, 32) hänvisar till Financial Times ordförande David Bell som 

2003 började undersöka möjligheterna till att starta ett brittiskt medieinstitut för ökad 

öppenhet och kvalitet i nyhetsmedierna (Institutet startades några år senare under 

namnet Media Standards Trust). Hans bekanta utanför medierna klagade på att medierna 

fick allt mer makt men inte tog mer ansvar, alltså ökade sin ansvarighet. Inom medierna 

menade man att kritikerna inte förstod att medierevolutionen innebär ökad transparens 

och ansvarighet. Denna aspekt tar vi upp med de ansvariga utgivarna vi intervjuar. 

 

2.2.2 Konsekvensneutralitet 

Konsekvensneutralitet är en teori som kretsar kring begreppet ”publish and be damned”, 

publicera och bli dömd för det. Teorin har sin grund i att de som publicerar är neutrala 

inför de konsekvenser som en publicering kan medföra.  

Sanning väger tyngre än hänsyn, vilket innebär att det är viktigare att informera 

allmänheten än att inte publicera för att någon person kan ta skada av det. Främst på 

grund av att det är demokratiskt att göra så. Men sanning betyder inte att man ska 

berätta vad som helst. Det som publiceras måste fortfarande vara relevant, och i det 

begreppet vägs varken hänsyn eller integritet in. (Wigorts Yngvesson 2006, 32). 

Teorin påvisar vikten av att det som publiceras är sant och relevant, att det finns belägg 

att publicera något trots att de kan få oanade konsekvenser.  
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”Det innebär alltså att en redaktion efter bästa förmåga ska rapportera det den 

kan bedöma är korrekta uppgifter som har betydelse för läsarna, lyssnarna och 

tittarna. Vad dessa nyheter får för konsekvenser är inte redaktionens ansvar.”  

(Fichtelius 2008, 164). 

 

Konsekvensneutralitet kan ibland ställa de ansvariga utgivarna inför svåra dilemman då 

de i grunden bygger på att alltid publicera saker som är sanna och relevanta, men om 

konsekvenserna kan få en allvarlig eller i värsta fall dödlig utgång bör 

konsekvensneutraliteten stå åt sidan. Det är dock viktigt att se till att konsekvenser som 

till exempel skulle vara ”skadliga” för en person, ett parti eller till och med en nation 

inte ska få stå i vägen. Då är rapporteringen viktigare. Det handlar inte om att rapportera 

sådant som är bra eller gynnsamt för någon, utan sådant som är sant och relevant. 

(Fichtelius 2008, 164–165). 

Denna teori använder vi oss av för att underbygga vår frågeställning och se om det finns 

fall där journalister vet att de kan bli fällda i PO eller PON och ändå väljer att publicera 

med argumentationen att allmänintresset väger tyngre. Vi använder även teorin för att 

själva förstå varför ansvariga utgivare släpper igenom vissa publiceringar. Genom att 

applicera teorin på ansvariga utgivares förhållandesätt till ett klander får vi en fördjupad 

förståelse för hur de kan argumentera kring en svår publicering, där allmänintresset 

kanske är större än konsekvenserna. Det kan också vara viktigt för allmänheten att veta 

att tidningarna publicerar oavsett vilka konsekvenser som en publicering av en artikel 

om en person med makt kan få. 

Susanne Wigorts Yngvesson (2006, 34) sammanfattar teorin i följande tre punkter: 

1. Publicera det som är sant och relevant oavsett konsekvenserna. 

2. Journalister bör förhålla sig neutrala till det som publiceras. 

3. Ta ansvar endast för förutsedda konsekvenser av publiceringar. 

 

En aspekt att väga in teorin om konsekvensneutralitet är att begreppet förändras i takt 

med medieutvecklingen. Publiceringar på webb och i massa olika kanaler förändrar 

arbetsrytmen radikalt. De etiska övervägningarna reduceras som en följd till den 

ständiga deadline som finns på webben. (Nygren 2013, 110). 

 

2.2.3 Teorin om det kommunikativa handlandet 

Habermas har vidareutvecklat teorin om det kommunikativa handlandet så att den även 
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handlar om diskursetik, där har han valt att sammankoppla etiken för individ och 

samhälle istället för att särskilja dem. Han menar på att det inte finns några tydliga 

skillnader mellan den etik som berör den enskilda individen och det stora samhället utan 

riktar istället in sig på vikten av samtal kring moraliska frågor. (Månsson 2010, 340) 

"Moralen bestäms inte genom absoluta regler, utan att de i diskursen ingående 

samtalsparterna argumenterar för sin moral."  
                   (Månsson 2010, 341). 

 

Det är alltså inte den enskilda individen, eller som i vårt fall reportern som skapar etiken 

och inte heller samhället i sig, utan det är i diskussionerna kring etik och moral som 

medieetiken vuxit fram och där har PO en roll som forum i diskussionen. Framförallt 

för de ansvariga utgivarna och hur de kan påverka eller påverkas av de resultat 

diskussionerna kan leda fram till.  

Teorin om kommunikativt handlande och framförallt delen som behandlar diskursetik 

går även att tillämpa på varje enskild redaktion för att se hur diskussionen kring 

medieetiska frågor förs där.  

Även om det finns en samling med rekommendationer kring pressetiken i Spelregler för 

press, radio och tv, så finns det inga lagar som styr, utan de rekommendationer kring 

etiken som finns är föränderliga och utvecklas hela tiden genom samtal och diskussion 

på och emellan redaktionerna.  

Habermas menar i sin teori kring kommunikativt handlande att "det är viktigt att så 

många människor som möjligt deltar i den offentliga diskussionen, att formerna för 

kommunikationen inte är så ensidiga att det blir omöjligt för individerna att delta i 

samhällsdebatten eller att deras deltagande i den blir betydelselöst." (Månsson 2010, 

316). Här menar vi att vikten av att journalistiken finns är extra tydlig. Att medierna gör 

allmänheten uppmärksammad på vad det är som händer i samhället så att de också kan 

vara med och delta i samhällsdebatten. Och även till exempel få en insyn i vad 

politikerna arbetar med. Utan medierna skulle det vara väldigt svårt för individerna att 

få reda på vad som händer och då skulle deras möjligheter att delta bli väldigt 

begränsade.  

Vi kan även relatera vår studie till Habermas teori om kommunikativt handlande när det 

gäller vilka giltighetsanspråk som man kan göra på journalistiken i det moderna 

samhället. Dessa tre är sanning, normativ riktighet och sannfärdighet. (Månsson 2010, 
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330-331). Alla tre talar om vikten att tala sanning och kunna underbygga det man säger, 

något som även Nygren är inne på; 

"Det är strävan att ligga så nära en sanning som möjligt som skiljer 

journalistiken från fiction. Det är också sanningsanspråket som ger 

journalistiken dess legitimitet."  

(Nygren 2008, 110). 

 

Detta är väldigt angeläget för oss eftersom det är det som medieetiken bygger på. Att 

rapportera om det som är sant och relevant och argumentera för sina publikationer. 

 

3 Metod 
Vi valde en kvalitativ metod för att besvara forskningsproblemet. Huvuddelen består av 

kvalitativa intervjuer med sju ansvariga utgivare och Allmänhetens Pressombudsman. 

Vi har även gjort en förstudie av PON:s beslut från 2012. 

Vi valde en kvalitativ metod då vi var intresserade av att undersöka hur de ansvariga 

utgivarna förhåller sig till de beslut som PO och PON fattar och på vilket sätt de 

påverkar dem och deras tidning. Vi ville att utgivarna själva skulle få lyfta fram sina 

tankar och känslor, därför ansåg vi att kvalitativa intervjuer lämpade sig bättre. (Bryman 

2008, 413).  

Vi valde även att göra en förstudie av PO och PON:s beslut från 2012, detta för att få en 

djupare insyn och förståelse för PO/PON:s arbete och om vilka beslut som fattades. Vi 

tittade även djupare på de beslut som fattades kring de tidningar där vi skulle intervjua 

den ansvariga utgivaren för att se om vi kunde se skillnader eller mönster som vi sedan 

kunde fråga om i intervjuerna. Förstudien gav oss alltså en grund att stå på inför 

intervjuerna då det krävdes en del förförståelse för att kunna få till en bra intervju. 

Intervjuerna med de ansvariga utgivarna har gjorts på respektive utgivares redaktion och 

i alla intervjuer, utom den med Lena Mellin, har intervjun genomförts på ett ostört rum. 

Intervjun med Allmänhetens Pressombudsman gjordes på PO:s kansli i Stockholm. 

Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter att genomföra. Samtliga intervjuer spelades 

in och transkriberades i efterhand. Alla transkriberingar finns tillgängliga i original hos 

författarna och möjlighet till sekundäranalys finns därför. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och intervjupersonerna fick stora möjligheter 

att sväva ut och fritt styra sina svar. Vi valde semistrukturerade intervjuer därför att vi 

hade vissa teman, baserade på våra frågeställningar, som vi ville ha svar på (Bryman 
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2008, 415). Samtidigt var varje intervju specifik och vi ville ha breda teman där 

intervjupersonerna fick tänka själva. Vi hade med oss en intervjuguide till alla intervjuer 

som såg relativt lika ut, förutom den till PO som skiljde sig åt ganska mycket (se bilaga 

1 och 2).  

Intervjuguiderna utformades efter Brymans (2008, 423) princip för kategorisering av 

frågeguiden. Även om vi använde oss av intervjuguiderna för att täcka in de teman vi 

ville ha svar på kände vi oss aldrig bundna till dem utan valde att hela tiden vara aktiva i 

intervjuerna och anpassa dem till de situationer som uppstod. Vid svar som inte gav en 

fördjupad bild av det vi ville ha reda på ställde vi följdfrågor för att borra djupare in för 

att de skulle förtydliga sina svar. Vid svar vars betydelse vi ansåg vara oklart så tolkade 

vi innebörden av intervjupersonens svar och lät hen formulera sig igen för att inte tvinga 

fram några svar (Bryman 2008, 420). 

Vi har i vår uppsats valt att namnge alla intervjupersoner, med deras godkännande, 

eftersom vi anser att det är av betydelse. Det skiljer sig en del åt mellan tidningarna och 

vi anser att det är viktigt att skriva ut vilka tidningar vi undersökt eftersom vi gjort ett 

målinriktat urval. Eftersom vi redovisar vilka tidningar vi gjort intervjuer på går det att 

räkna ut vilka intervjupersonerna är, därför har vi namngett personerna direkt. 

Alla intervjupersoner har fått frågan om de vill vara anonymiserade i uppsatsen, 

samtliga har dock gett sitt godkännande att figurera med namn. Samtliga intervjuade har 

också fått berättat för sig vad syftet med uppsatsen är. 

Vi har förhållit oss enligt CODEX regler och riktlinjer för forskning som involverar 

människan när vi har gjort våra forskningsetiska överväganden. 

I analysen av de data vi har samlat in genom de kvalitativa intervjuerna har vi använt 

oss av grounded theory. Det innebär att vi har inlett delar av analysen när vi samlat in 

viss data och växlat mellan att analysera och att samla in ny data. (Bryman 2008, 511–

517). 

Vi har dock utgått från redan existerande teorier i tolkningen av intervjupersonernas 

svar och i ganska liten grad försökt utveckla en egen teori. Vi har alltså använt flera 

aspekter från grounded theory, men inte alla. 

Referenser har vi använt enligt Harvard–modellen.  

 

3.1 Metoddiskussion 

”Att intervjua chefredaktörer om pressetik är som att intervjua präster om 

religion.” 
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(Falkheimer & Leijonhufvud, nr 1 2002: 15) 

 

Att intervjua ansvariga utgivare kan i vissa fall vara klurigt. Om de får chansen att prata 

om sin egen tidning höjer de den ofta till skyarna. Problematiken kring detta är viktig, 

men inte omöjligt att komma runt. 

I våra intervjuer med ansvariga utgivare har vi haft en outtalad överenskommelse om 

öppenhet. De utgivare vi har varit i kontakt med välkomnar diskussionen om medieetik. 

De vet att de som den tredje statsmakten – som medierna ibland kallas – måste vara 

öppen för granskning och att sådana frågor därför måste kunna diskuteras. De har 

betonat vikten och intresset av att tala om medieetik.  

Vi delar alltså en konsensus om medieetik där båda parter förstår vikten av en öppenhet 

och ärlighet i diskussioner om medieetik. Med det som bakgrund är risken att ansvariga 

utgivare ger en förskönad bild av verkligheten väldigt liten. 

Expressens chefredaktör och ansvarige utgivare Thomas Mattsson fick frågor efter att 

ha ställt upp på en intervju med den omdebatterade sajten Avpixlat. När han fick frågor 

om intervjun på Twitter (16 december 2013) svarade han: 

”Tycker att det i min roll som publicist är rimligt att svara på frågor. Ju fler som 

får veta mer om journalistik, desto bättre.” 

 

Den inställningen har vi stött på i alla våra samtal med ansvariga utgivare, de tycker det 

är viktigt att prata om medieetik och ställer öppenhjärtat upp på intervjuer. 

 

3.2 Urval 

Vi valde att begränsa våra kvalitativa intervjuer med ansvariga utgivare till sju 

nyhetstidningar och en intervju med Allmänhetens Pressombudsman. Antalet var inte 

förbestämt utan vi valde ansvariga utgivare till dess att vi hade ett adekvat urval 

(Johannessen & Tufte 2010, 84). 

Intervjun med PO var en självklar del i arbetet för att få en mer nyanserad bild av 

relationen, vi ville få reda på hur båda sidor ser på det och inte bara ansvariga utgivare.  

Det första urvalet vi gjorde var att begränsa oss till nyhetstidningar. Detta var för att 

materialet skulle bli mer överskådligt och för att nyhetstidningar, enligt oss, har ett 

större ansvar i grunden mot samhället. Magasin och andra tidningar förekommer bland 

PON:s beslut men en klart övervägande majoritet är beslut med nyhetstidningar 

inblandade. 
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I valet av vilka ansvariga utgivare vi skulle intervjua har vi använt oss av ett målinriktat 

urval (Bryman 2008, 434). Halvorsen (1992, 102) kallar den typen av urval för 

strategiskt urval och menar att det i kvalitativa forskningar lämpar sig att göra så om det 

urval man ska göra är litet. 

I urvalet har tidningen som utgivaren ansvarar över varit mycket viktigt. Vi ville få med 

de två största kvällstidningarna i Sverige, Aftonbladet och Expressen, som även är de 

tidningar med överlägset flest anmälningar och klander emot sig de senaste tio åren. 

Detta för att vi ville veta vad anledningen är till alla deras anmälningar och fällningar, 

och även för att se om det fanns några skillnader i attityder tidningarna emellan. Vi 

hörde av oss till Jan Hellin, chefredaktör på Aftonbladet, men han hänvisade oss till 

Lena Mellin. Hon är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet och den som 

hanterar PO–ärenden på tidningen. Vi ville även intervjua de som är ansvariga utgivare 

på de två största morgontidningarna i Sverige, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Detta för att de är rikstäckande tidningar som når ut till många människor, men båda två 

har betydligt färre anmälningar än de två största kvällstidningarna. Vi fick en intervju 

med Fredric Karén på Svenska Dagbladet men Peter Wolodarski på Dagens Nyheter 

(DN) var tyvärr inte tillgänglig under den tidsperiod vi föreslog. Detta tyckte vi var 

tråkigt eftersom det hade varit extra intressant att intervjua Peter Wolodarski eftersom 

DN nyligen gått ur Tidningsutgivarna som är PO och PON:s största finansiär. Vi hade 

därför velat fråga om vad han tror att det skulle kunna få för konsekvenser för systemet 

och varför de har valt att lämna.  

Förutom de stora rikstäckande tidningarna ville vi få med några lokaltidningar, även här 

för att se om det finns några skillnader i tankegångarna kring publiceringarna. Vi valde 

därför ut tidningarna Östran i Kalmar, Arbetarbladet i Gävle, Dala–Demokraten och 

Dalarnas Tidningar i Falun. Varför de två sistnämnda är från samma stad var för att vi 

ville se om det även kunde förekomma skillnader i attityder och tankegångar på samma 

ort. En annan sak vi tog med i vårt urval var att vi både ville få med tidningar med 

många klander, tidningar med få klander och tidningar som helt saknade klander under 

2012. 

En första tanke vi hade var att vi även skulle intervjua journalister för att se hur de 

tänker och reflekterar kring PO och PON eftersom att de ofta är journalisterna som 

skriver de artiklar som senare blir fällda. Men i vårt urval valde vi bort det för att vi 

anser att journalister inte är direkt påverkade av ett klander. Och eftersom vi är ute efter 

betydelsen av ett klander för en tidning så har vi begränsat urvalet till ansvariga utgivare 
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som har det yttersta ansvaret och är de som påverkas mest. Det är även den ansvariga 

utgivaren som sköter det mesta av kontakten med PO och PON och därför valde vi att 

göra det urvalet.  

 
3.2.1 Lena Mellin – Aftonbladet 

Lena Mellin är ställföreträdande ansvarig utgivare på tidningen Aftonbladet. Hon har 

haft ansvar för PO–ärendena på tidningen sedan 2008. Lena är 58 år och har jobbat på 

Aftonbladet sedan 23 års ålder, 1979. Hon har tidigare varit nyhetschef på tidningen 

men nu är hon alltså ställföreträdande ansvarig utgivare och även inrikespolitisk 

kommentator. 

Intervjun med Lena Mellin skedde den 19 november 2013 på Aftonbladets redaktion på 

Schibstedhuset i Stockholm och tog 25 minuter att genomföra. 

Tidningen Aftonbladet är en socialdemokratisk tidning i Stockholm som grundades 

1830 av Lars Johan Hierta, som utgav tidningen till 1851 och gjorde den till landets 

största och mest inflytelserika (Nationalencyklopedin, Aftonbladet). 

I september 2013 hade man en totalräckvidd 3 079 000 läsare per dag för tidning, 

webbsajt och mobilsajt. Noterbart är att det var Aftonbladets starkaste månad någonsin. 

Den tryckta upplagan hade under samma månad en upplaga på 192 100 per 

utgivningsdag (Aftonbladet, I siffror). 

Aftonbladet är den tidning som fälls flest gånger av PON. Under de senaste fem åren 

har tidningen fällts 25 gånger, överlägset mest i statistiken (PO/PON, Årsberättelser 

2008–2012). 

 

3.2.2 Thomas Mattson – Expressen 

Thomas Mattsson är 42 år och är chefredaktör och ansvarig utgivare på tidningen 

Expressen. Han har jobbat på Expressen i tre olika sejourer, första gången som 19–

åring, och har varit redaktionschef för papperstidningen och chefredaktör för 

expressen.se. Sedan 2009 är han chefredaktör och ansvarig utgivare för både 

papperstidningen och nätupplagan. Övriga erfarenheter från journalistbranschen har han 

från Enköpings-Posten och medieföretaget OTW. 

Intervjun med Thomas Mattsson skedde på hans kontor på Expressens huvudredaktion 

på Gjörwellsgatan 30. Datumet var den 21:a november och intervjun tog 55 minuter att 

genomföra. 
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Expressen är en liberal kvällstidning, utgiven i Stockholm. Tidningen grundades 1944 

av AB Dagens Nyheter. 1997 förvärvade man Göteborgs–tidningen och 1998 

Kvällsposten. De tre tidningarna ingår nu i ett samarbete. (Nationalencyklopedin, 

Expressen). 

2012 hade tidningen en upplaga på 228 000 exemplar per utgivningsdag. Helgupplagan 

var under året 288 600. Under oktober 2013 nådde Expressens nätupplaga 2 246 000 

individer. (TS, Expressen). 

 

3.2.3 Fredric Karén – Svenska Dagbladet 

Fredric Karén, 45, är ansvarig utgivare och chefredaktör på tidningen Svenska 

Dagbladet sedan augusti 2013. Han har varit på tidningen sedan 2003 som nyhetschef, 

inrikeschef, chef för digitala medier och nu som ansvarig utgivare och chefredaktör. 

Tidigare i sitt yrkesliv har han varit ansvarig utgivare vid två olika tillfällen – på 

Laholms tidning i Halland i början på 90–talet och på den numera nerlagda tidningen 

Värnpliktsnytt i slutet av 90–talet. 

Intervjun med Fredric Karén skedde den 19 november på Svenska Dagbladets redaktion 

i Schibstedhuset i Stockholm. Den tog 40 minuter att genomföra. 

Svenska Dagbladet är en obunden moderat morgontidning i Stockholm. Den ges ut 

dagligen. 1884 grundades tidningen som ett organ för unionsfientliga och tullvänliga 

krafter. Sedan 1998 ägs majoriteten av aktierna i tidningen av det norska medieföretaget 

Schibsted. (Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet) 

Under 2012 hade man en upplaga på 175 200 per utgivningsdag. Den lägsta siffran på 

mer än 20 år för ”Svenskan” som tidningen kallas. (TS, Svenska Dagbladet). 

 

3.2.4 Daniel Nordström – Arbetarbladet 

Daniel Nordström, 46, är chefredaktör och ansvarig utgivare på tidningen Arbetarbladet 

sedan maj 2013. Tidigare har han varit ansvarig utgivare på tidningen Folkbladet 

Västerbotten i Umeå i tre år. Han har verkat inom den journalistiska branschen sedan 18 

års ålder som sportreporter, allmänreporter, redigerare, nyhetschef etc. 

Intervjun med Daniel Nordström skedde den 5 december på hans kontor på 

Arbetarbladets redaktion i Gävle. Intervjun tog knappt 40 minuter att genomföra. 

Arbetarbladet är en morgontidning med socialdemokratisk inriktning. Sedan 2003 ägs 

tidningen av mediekoncernen Mittmedia och dotterbolaget Gävle Tidningar. 

2012 hade man en upplaga på 20 800 per utgivningsdag. (TS, Arbetarbladet). 
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3.2.5 Ewa Wirén – Dalarnas Tidningar 

Ewa Wirén, 64, är redaktionschef och sedan 2008 också ansvarig utgivare på Dalarnas 

Tidningar. Innan hon kom till tidningen har hon bland annat jobbat på 

Kommunalarbetaren, som ett tag var Sveriges största tidning, och hon har även varit 

med och startat en kommersiell radiostation. 

Intervjun med Ewa Wirén skedde den 26:e november och tog drygt 30 minuter att 

genomföra. Platsen för intervjun var Dalarnas Tidningars redaktion på Ingarvet i Falun. 

Dalarnas tidningar, DT, är ett medieföretag som bildades 1987. Företaget ger ut 

dagstidningarna Falu–Kuriren, Borlänge Tidning med Södra Dalarnes Tidning, Nya 

Ludvika Tidning och Mora Tidning. Dalarnas tidningar tillhör mediekoncernen 

Mittmedia AB. (Nationalencyklopedin, Dalarnas Tidningar). 

Tillsammans hade tidningarna inom Dalarnas tidningar en upplaga på 54 400 per 

utgivningsdag under 2012. Tidningen ges ut i två upplagor; en A–upplaga som ges ut 

sex dagar i veckan och en B–upplaga som ges ut tre dagar i veckan. Den politiska 

tendensen är oberoende liberal. (TS, Dalarnas Tidningar). 

 

3.2.6 Bosse Andersson – Dala–Demokraten 

Bosse Andersson, 58, är redaktionschef och sedan juni 2013 även ansvarig utgivare för 

tidningen Dala–Demokraten. Tidigare har han varit ansvarig utgivare på 

Smålandstidningen och Östersunds–Posten. Totalt har han över tio års erfarenhet som 

ansvarig utgivare. Han har också arbetat över 30 år på tidningen Expressen. 

Intervjun med Bosse Andersson skedde på hans kontor på Dala–Demokratens redaktion 

på Ingarvet i Falun. Datumet var den 26:e november och intervjun tog drygt 30 minuter 

att genomföra. 

Dala–Demokraten är en socialdemokratisk morgontidning, med säte i Falun, som 

grundades 1917. (Nationalencyklopedin, Dala–Demokraten). 

Tidningen hade en upplaga på 14 800 per utgivningsdag under 2012. Tidningen har två 

upplagor, A och B. A–upplagan ges ut sex gånger i veckan och B–upplagan ges ut tre 

gånger i veckan. (TS, Dala–Demokraten). 

 

3.2.7 Gunilla Persson – Östran 

Gunilla Persson är chefredaktör och ansvarig utgivare på tidningen Östra Småland 

(Östran) i Kalmar. Hon har varit på tidningen sedan 1990, ansvarig utgivare blev hon i 
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februari 2011. Innan hon kom till Östran har hon jobbat på Vetlanda–Posten, 

Smålandstidningen och Ystads Allehanda. 

Intervjun med Gunilla Persson skedde den 13:e november och tog drygt 30 minuter att 

genomföra. Platsen för intervjun var Gunillas kontor på Östrans redaktion på 

Amerikavägen i Kalmar. 

Östran är en socialdemokratisk morgontidning som grundades 1928. Sedan 1942 ges 

tidningen ut sex gånger i veckan. Man ger även ut en till edition, Nyheterna. Den 

bildades efter en sammanslagning Oskarshamns–Nyheterna och Västerviks–

Demokraten 1986. 2011 tog mediekoncernen Gota Media över som ägare av tidningen. 

(Nationalencyklopedin, Östra Småland). 

2012 hade man en upplaga på 10 500, för båda editionerna, per utgivningsdag. (TS, 

Östran/Nyheterna). 

 

3.2.8 Ola Sigvardsson – Allmänhetens Pressombudsman 

Ola Sigvardsson, 59, är sedan april 2011 Allmänhetens Pressombudsman. Ola har sedan 

han började på journalisthögskolan 1975 mängder av erfarenheter från 

journalistbranschen. Han har bland annat jobbat som lokalredaktör på tidningen Norra 

Skåne, som biljournalist på tidningen Vi bilägare och som motorredaktör på DN där han 

också varit undersökande reporter. 1997 fick han ta emot Stora Journalistpriset och 

Guldspaden. 2000 blev han redaktionschef på tidningen innan han 2004 flyttade till 

Östgöta–Correspondenten där han var chefredaktör fram till dess att han fick uppdraget 

som PO.  

Intervjun med Ola Sigvardsson skedde på PO:s kansli i Stockholm. Datumet var den 22 

november och intervjun pågick i 55 minuter. 

Allmänhetens Pressombudsman inrättades 1969 och Ola Sigvardsson är den sjunde 

personen som tilldelats uppdraget. Sedan 1975 finns det också en biträdande PO. 

(Nationalencyklopedin, PO). 

För mer information om PO, se avsnitt 1.3.2 – PO/PON. 

 

3.3 Förstudie av PON:s beslut under 2012 

Via mailkontakt med PO:s kansli fick vi ta del av alla beslut från PON:s sammanträden 

under 2012. Totalt hölls tolv sammanträden under året. Under dessa möten tog nämnden 

beslut i 93 ärenden, plus att de behandlade två som bordlades tills vidare.  
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Vi valde att göra en förstudie av innehållet i besluten som den första delen i vår 

undersökning. Syftet med förstudien var att få en mer ingående bild av vilka ämnen som 

hade behandlats och på vilka sätt. Detta gjorde oss bättre förberedda inför de kvalitativa 

intervjuerna.  

Vi ville även se mer ingående på specifika fall för de tidningar vi valde att göra 

intervjuer med. Detta för att kunna ställa frågor om specifika fall men även för att se om 

det fanns någon tydlig skillnad mellan de tidningar vars ansvariga utgivare vi skulle 

intervjua. 

Under året kom totalt 307 anmälningar in till Allmänhetens Pressombudsman (PO/PON, 

Årsberättelse 2012). Av de 93 ärenden som togs upp i PON var de 38 ärenden som 

hänskjutits av PO och 55 ärenden som var överklagade avskrivningsbeslut. 

Av de 93 ärendena som behandlades var det 36 stycken som fick en fällande dom.  

Dessa 36 fällningar kan delas upp under följande kategorier: 

 

Klander för att ha grovt 

brutit mot god publicistisk 

sed 

Klander för att ha brutit 

mot god publicistisk sed 

Klander för att ha åsidosatt 

god publicistisk sed 

6 stycken 20 stycken 10 stycken 

  

Vi kan snabbt se att grova övertramp mot de publicistiska reglerna är ovanliga.  

Vi kan också se att det endast är drygt 10 % av alla de anmälningar som kommer in som 

leder till en fällande dom. Av de ärenden som tas upp av nämnden leder knappt 40 % 

till en fällande dom. 

Bland de fällande klandren är en kategori särskilt vanlig, nämligen missvisande 

rubriker. I åtskilliga fall har en rubrik inte haft täckning i texten och därför fällts av 

PON.  

De 36 fällningarna är fördelade på 28 tidningar. Anmärkningsvärt är att Aftonbladet fått 

4 av de fällande klandren och är överrepresenterat bland fällningarna. 

Bland de tidningar som är med i urvalet för våra kvalitativa intervjuer ser antalet 

klander ut på följande sätt: 

 

Aftonbladet 4 

Arbetarbladet 1 

Dalarnas Tidningar (dt.se) 1 
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Expressen 1 

Östran 1 

Dala–Demokraten 0 

Svenska Dagbladet 0 

 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Efter att vi genomfört förstudien av de beslut som fattades under 2012 satte vi igång 

med de kvalitativa intervjuerna. Vi hade sedan tidigare, via mailkontakt, bestämt möte 

med de ansvariga utgivare vi ville intervjua.  

Vi valde att göra vår första intervju som en pilotintervju för att se hur väl våra frågor 

fungerade och efter det ändra i intervjuguiden vid behov. Pilotintervjun var med Gunilla 

Persson på Östran i Kalmar. Efter den intervjun valde vi att göra om vår intervjuguide 

lite, så att den bättre skulle kunna svara på våra frågeställningar och knytas till de 

teorierna vi använder oss av. Trots att det var en pilotintervju och vi gjorde om 

intervjuguiden något så har vi ändå valt att använda oss av intervjun med Gunilla 

Persson i resultatdelen, detta då vi tycker att den ändå är användbar med bra reflektioner 

och svar kring de övergripande frågeställningarna. Efter pilotintervjun gjorde vi resten 

av intervjuerna på plats i de olika städerna. Detta för att vi ville göra intervjuerna öga 

mot öga då det är ett ganska svårt ämne och reaktioner och uttryck är viktigt. 

Vi transkriberade intervjuerna omgående för att få en förståelse över materialet och 

kunna anpassa frågorna till nästa intervju om något nytt och intressant ämne kom upp i 

intervjun. Vi analyserade kontinuerligt materialet och kunde hela tiden förbättra detaljer 

i intervjuguiden. (Bryman 2008, 430 & 511). Efter varje intervju diskuterade vi 

intervjusituationen och betydelsen av intervjupersonens svar för att snabbt kunna göra 

en tolkning. Detta för att vi anser att tolkningen blir bättre med intervjupersonens svar 

färskt i minnet men även för att få en klarare bild om ifall vi tyckte att intervjun 

genomfördes på ett bra sätt. 

Under perioden som vi gjorde våra intervjuer arbetade vi även på de andra delarna av 

uppsatsen, så som tidigare forskning, teorier och bakgrund. Det gjorde vi för att vi hela 

tiden ville ligga i fas med arbetet. Vi har använt oss av mycket litteratur för att 

underbygga våra teorier och för att få inspiration till arbetet.  

Samtidigt som vi gjorde våra intervjuer så inledde vi analysen av den data vi redan fått 

in. Det gjorde att vi kunde förbättra vissa delar i intervjuerna och även ta med oss nya 
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teman som kommit upp i tidigare intervjuer. Vi delade in intervjupersonernas svar under 

olika teman för att kunna skapa oss ett helhetsintryck om innehållet (Johannessen & 

Tufte 2010, 110). Vi inledde med ett stort antal kategorier och sedan har vi utforskat 

relationen mellan de olika kategorierna och slagit ihop vissa och kommit fram till de 

som är relevanta för våra frågeställningar. Vi har använt oss av Strauss och Corbins 

princip om öppen kodning när vi har arbetat fram våra kategorier.  

Vi har jobbat med svaren fram till dess att samma svar börjar dyka upp om och om igen, 

då har vi ansett att vi har haft så kallad teoretisk mättnad. (Bryman 2008, 514–517).  

  

4 Resultat och analys  
Här presenterar vi de resultat vi har fått från våra kvalitativa intervjuer i form av citat. 

Resultaten presenteras under fem olika kategorier. Resultaten analyseras löpande och 

direkt sammankopplat med citaten för att få en mer sammanhängande text och för att 

det ska vara lättare att förstå för den som läser. Vi har under våra kvalitativa intervjuer 

genererat en väldigt stor datamängd och då kan det bli svårt för att läsaren att kunna 

koppla samman resultat och analys om dessa görs var och en för sig (Backman 2008). 

I den här delen har vi valt att flitigt presentera citat för att tydligt visa vilken kontext 

citat har sagts i och för att få fram meningsinnehållet i det intervjupersonerna har sagt 

(Halvorsen 1992, 131). Detta är viktigt då vi undersöker ett komplext ämne med många 

aspekter till det. 

  
Vi har genomfört åtta kvalitativa intervjuer med följande personer: 

– Lena Mellin, ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet. 

– Thomas Mattsson, chefredaktör och ansvarig utgivare på Expressen. 

– Fredric Karén, chefredaktör och ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet. 

– Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare på Arbetarbladet. 

– Ewa Wirén, redaktionschef och ansvarig utgivare på Dalarnas Tidningar. 

– Bosse Andersson, redaktionschef och ansvarig utgivare på Dala–Demokraten. 

– Gunilla Persson, chefredaktör och ansvarig utgivare på Östran. 

– Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman. 

 

Vi kommer i resultat och analysdelen benämna alla som ansvarig utgivare, även Lena 

Mellin, trots att hon på pappret är ställföreträdande ansvarig utgivare, detta då hon är 

den som är ansvarig för frågor som rör PO och PON och för att texten ska bli lättare att 
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förstå.  

Vi kommer också att nämna uttryck som utgivarna och de ansvariga utgivarna, som kan 

låta som att vi menar ansvariga utgivare i allmänhet, i dessa fall är det dock alltid de sju 

ansvariga utgivare vi har intervjuat i vår studie som vi syftar på. 

 

Vår övergripande forskningsfråga är:  

– Vilken vikt har ett klander för en tidning? 

Vi har också två underliggande frågor som ska besvaras med grund i teorierna vi 

använder oss av; 

– Hur ser granskningen av granskarna ut? 

– Finns det situationer där de pressetiska reglerna hamnar i andra hand? 

 

4.1.1 Pressetisk referensram 

Här inleder vi med att ge en grund för att kunna tolka de olika svaren genom att ge 

några exempel på de ansvariga utgivarnas pressetiska förhållningssätt.  

 

Fredric Karén: 

”För det första så, i den genren som Svenskan verkar i, är vi väldigt måna om att 

det ska vara rätt. Rätt och riktigt och faktakollas och källorna på plats. […] Sen 

vad det gäller etisk kod så tycker jag att det är viktigt för oss att man alltid utgår 

ifrån den enskilde. Att hur drabbas den här människan, personen i den här 

aktuella artikeln. Finns det någon person eller anhörig runt i kring som på olika 

sätt kan drabbas av den här publiceringen?” 

 

Bosse Andersson:  

”Det som jag kanske har lärt mig med åren är ju att det man skriver eller det 

man publicerar kan få konsekvenser som man kanske inte alltid kan förstå. Och 

när det gäller privatpersoner och familjer tycker jag att man ska ta väldigt stor 

hänsyn.” 

 

Ewa Wirén menar att hennes etiska förhållningssätt förändras med tiden. 

”Självklart så handlar det om regelverket i grunden men sedan handlar det ju 

väldigt mycket om allting som man utsätts för eller som man är med om som 

påverkar etiska riktlinjer som man följer, eller som man själv väljer att följa. 

Plus då en ständigt pågående dialog med medarbetarna.” 
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Daniel Nordström: 

”Vi har ju väldigt tydligt i våra pressetiska regler vad vi ska förhålla oss till. Jag 

brukar säga så här, rent allmänt, att när jag tittar på olika fall så är min 

grundinställning att allt ska publiceras, det är utifrån det som jag börjar titta på 

olika fall. Vi är publicister – allt ska publiceras. […] 

Jag tycker det enklaste sättet är att ha den hållningen. Och så utifrån det kan 

man se, kan vi verkligen göra det? Och den viktigaste frågan som jag nästan 

alltid ställer till reportern; finns det barn med i bilden?” 

 

Publiceringar med barn inblandade är något som alla ansvariga utgivare har nämnt som 

något där det är viktigt att visa stor hänsyn. Även en eventuell tredje part måste man ta 

hänsyn till. Till exempel kan två mordmisstänkta skilja sig väldigt mycket ifrån 

varandra. Är den misstänkte ensamstående och utan barn finns det flera fall då de 

ansvariga utgivarna väljer att publicera namn och bild. Har den misstänkte familj och 

barn är det många som avstår ifrån namn– och bildpubliceringar. 

 

Nygren (2013) menar att de etiska övervägandena skulle reduceras som en följd av 

medieutvecklingen med en förändrad arbetsrytm och ständiga publiceringar. Daniel 

Nordström tror att det är raka motsatsen och att medieutvecklingen har lett till en ökad 

medvetenhet på redaktioner i landet och en större förståelse för etiska överväganden. 

”Det var en diskussion för ett tag sen som jag var aktiv i när folk pratade om de 

digitala publiceringarna som gör att allting går så snabbt och att det skulle öka 

risken för antalet fel och fällningar. Jag tror snarare att det är tvärtom, när det 

ständigt är sådana snabba beslut ökar medvetenheten om hur viktigt det är med 

olika bitar, jag tror mer att det är så.” 

 

Det är flera utgivare som håller med Daniel Nordström. Bland annat så säger Bosse 

Andersson att etik fortfarande är etik även om det gäller publiceringar på internet eller i 

tidning. Det ändras inte av att det ständigt ska publiceras material till olika kanaler. 

 

I grunden har de utgivare vi intervjuat samma pressetiska förhållningssätt. De utgår från 

de etiska spelreglerna och gör sedan en egen tolkning av dem. Dessa tolkningar kan se 

olika ut beroende på hur viktigt man tycker det är att ta hänsyn till eventuella 

konsekvenser som en publicering kan få. Vissa av de intervjuade utgivarna tycker att 
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det är väldigt viktigt att se till att ingen utomstående person tar skada av en publicering 

medan vissa låter allmänintresse styra besluten i större utsträckning. Något som alla tar 

hänsyn till är om det finns barn med i bilden vilket i sådant fall skulle leda till en större 

återhållsamhet med detaljer i ärendet. 

Flera utgivare, bland annat Thomas Mattsson, menar på att det är viktigt att ta varje 

publicering för sig för att ”varje fall är unikt”. Däri ligger komplexiteten i systemet, att 

det inte finns något fall som är prejudicerande och det inte heller finns något rätt eller 

fel. Därför är det till stor del upp till de ansvariga utgivarna att ha en ansvarig hållning 

till den publicistiska uppgiften, så som det manas till i de etiska spelreglerna (2010). 

 

4.1.2 Publish and be damned 

Här presenterar vi svar som handlar om hur de ansvariga utgivarna tänker kring 

eventuella konsekvenser av en publicering och om det kan hindra dem från att 

publicera. I analysen tittar vi bland annat på hur de ansvariga utgivarna agerar i enlighet 

med teorin om konsekvensneutralitet. 

 

Bosse Andersson utgår ifrån en tanke att allt ska berättas. 

”Jag har kommit in och mött lokaltidningar som ställer frågan; varför ska vi 

publicera det här istället för varför ska vi inte publicera det här? För att jag 

tycker att det är så man måste ställa frågan. Vårt jobb är faktiskt att berätta, och 

vi kan inte börja innan vi berättar och säga; vad är det vi inte ska säga? Utan vi 

måste kanske berätta och sen säga vänta, kan det här få några konsekvenser som 

vi inte vi kan förstå?” 

 

Fredric Karén har hela tiden eventuella konsekvenser av publiceringar i bakhuvudet och 

menar att det finns stor anledning till att ha det. 

”Man kan ju ödelägga liv, möjligheter till jobb, till relationer eller vad som helst, 

för många år framöver, om man inte tänker sig för. Och då måste det finnas 

någonstans; vad händer om jag tänker fel? Vad händer om jag publicerar fel 

eller tar fel beslut?” 

 

Gunilla Persson är inne på svårigheterna som kan finnas vid publiceringar. Att det hela 

tiden är en tunn balansgång att ta hänsyn till. 



  
 

29 

”Det är väl den här avvägningen mellan oavvisligt allmänintresse och när jag 

vet att jag kanske skadar dig, med publiceringen. Och då ska ju det oavvisliga 

allmänintresset väga tyngre än att du får uppleva obehag.” 

 

Thomas Mattsson menar att man inte kan se till alla eventuella konsekvenser av en 

publicering innan man publicerar, utan ibland måste man släppa ut något som inte är 

helt genomarbetat:  

”Det publicistiska uppdraget är ju i någon mening ’publish and be damned’ så 

att säga. Och gör man fel får man hålla upp händerna och be om ursäkt, men det 

är förmodligen bättre för medborgarna att vi har en nyhetsverksamhet 24/7 och 

sen om det blir fel, då blir det fel och så ber man om ursäkt. Det vore inte bättre 

för Sverige om man slutade publicera.” 

 

Här råder det delade meningar bland de ansvariga utgivarna huruvida man ska publicera 

först och fråga sen. Vissa menar att skadan i många fall redan kan vara skedd när en 

uppgift är publicerad. Till exempel i fallet med Ola Lindholm, publicitetsskadan som 

han utsattes för var oreparabel och i det fallet gav ett klander ingen märkbar upprättelse 

för honom. (Expressen gick ut med ett avslöjande att Ola Lindholm använt knark trots 

att han inte blivit fälld och senare friades). 

Detta är inte helt ovanligt, det finns flera exempel på fall där personerna i publiceringen 

redan är dömd i folks ögon. Något som inte kan göras ogjort av ett klander.  

Nygren (2008, 74) skriver att man hellre låter konkurrenten hinna före än att man ska 

publicera osäkra uppgifter. Men att det samtidigt är många som är osäkra på vad som 

egentligen gäller. Om då sanningskravet på journalistiken byts ut mot en sannolikhet så 

kan hela trovärdigheten skadas. 

Alla utgivare vill berätta sanningen men hur man förhåller sig till om sannolika 

uppgifter kan publiceras skiljer sig åt mellan utgivarna. Detta går att koppla till 

Habermas tre giltighetsanspråk och vikten av att rapportera det som är sant och relevant, 

men framförallt att man kan argumentera för sina publikationer och det är en viktig del i 

frågan om ”publish and be damned”, att den ansvariga utgivaren tar ett medvetet beslut 

som denne sedan kan argumentera för. 

 
PO själv, Ola Sigvardsson, förklarar hur han tycker att man ska tänka kring 

balansgången mellan allmänintresse och skada för en privatperson: 
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”Man kan nog konkretisera det med att säga; om det är en uppgift som saknar 

allmänintresse så bör man inte skriva något nedsättande om en människa. Om en 

uppgift har ett allmänintresse så måste man väga den enskilda människans behov 

och skydd för sin integritet mot tyngden i allmänintresset.” 

 

Det är, som sagt, en svår balansgång mellan allmänintresset och vad som är en 

publicering som kan skada. Gunilla Persson menar att det kan vara bra att ses som lite 

utmanande ibland och våga göra lite mer provocerande publiceringar. 

”Man vill ju inte bli fälld och vi ska inte gå över gränsen, men det kan finnas en 

poäng i att man utmanar och provocerar.” 

 

Något som även Bosse Andersson håller med om och han menar också att han skulle 

kunna ta en medveten fällning för att driva nämnden åt ett visst håll i en fråga han 

tycker är viktig.  

Det här håller flera andra ansvariga utgivare, bland annat Lena Mellin och Daniel 

Nordström, med om och i intervjuerna har de uttryckt att det finns situationer där de inte 

bryr sig om en fällning, för att något annat är viktigare.  

Thomas Mattsson menar att det är det som gör att det pressetiska systemet ständigt 

utvecklas, genom att ansvariga utgivare utmanar det som i gängse uppfattning anses 

okej: 

”Det har ju inte ändrats för att nämnden har ändrat reglerna utan det har 

ändrats för att utgivarna har bestämt sig att det här ska man berätta. Så säger 

nämnden; ’det får man inte’ och då säger utgivarna; ’tack för 

rekommendationen, men det är vi som är utgivare och det är det som är 

tryckfriheten. Var god ändra dig.’ Och så efter ett tag ändrar väl nämnden sig 

men då när och om tillräckligt många utgivare har den hållningen.” 

 

Det är alltså, i alla fall i många ansvariga utgivares ögon, utgivarna som för 

medieetikens utveckling. Om tillräckligt många anser att det är värt att publicera något 

som PO tycker är klandervärt så tvingas PO omvärdera sin åsikt och kanske också ändra 

den. Wigorts Yngvesson (2006) skriver att en av fördelarna med en reglerad yrkesetik 

(självsanering) är att gruppen själva är med och utvecklar så därför blir det lättare att 

följa reglerna. Med gruppen själva syftar hon på att PO är en del av branschen, men i 

detta fall kan det kopplas hela vägen till att ansvariga utgivare leder utvecklingen. Att 
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de själva sätter nya gränser för vad som får publiceras kan vara en av anledningarna till 

att det sker så få övertramp inom den tryckta pressen. 

  

Det är tydligt att en publicering aldrig kan stoppas av ett eventuellt klander eller 

eventuell skada för en person. Däremot är det viktigt att inte orsaka oförskyllt lidande 

och däri ligger svårigheterna att ta hänsyn till för en ansvarig utgivare vid en 

publicering. Allmänintresse har lika många tolkningar som det finns utgivare och det 

finns flera exempel på när det råder delade meningar mellan PO och de ansvariga 

utgivarna om en person är av allmänintresse eller inte.  

Ola Sigvardsson menar att en offentlig person, till exempel en artist, ska behandlas som 

en ”vanlig” människa om personen befinner sig i ett privat sammanhang. Detta 

efterföljs inte av utgivarna som ofta publicerar privata uppgifter om en offentlig person 

med motiveringen att det är av allmänintresse eftersom personen är känd.  

Tolkningarna skiljer sig som sagt åt, men de flesta utgivarna delar dock uppfattningen 

att det är bättre att publicera och bli fälld än att inte publicera alls.  

I intervjuerna har de visat sig att de ansvariga utgivarna är neutrala mot konsekvenserna 

av en publicering på det sätt som förväntas av dem i teorin om konsekvensneutralitet, 

även om det finns vissa fall där de tar hårdare på konsekvenserna. Det som publiceras 

ska dock alltid vara relevant och utgivarna väger också in hänsyn och integritet som 

Wigorts Yngvesson (2006) menar är viktigt.  

 

4.1.3 PO:s roll i samhället 

Här redovisas svar angående vilken roll och vilket samhälleligt ansvar PO har, så som 

de ansvariga utgivarna ser det. 

Thomas Mattsson tror att PO är en stor anledning till att det sker så få grova övertramp i 

svenska medier: 

”Jag kan ibland sucka när jag läser någon sådan här professor som inte kan de 

här frågorna, men de som har satt sig in i frågorna de konstaterar nog att det 

finns inte särskilt många övertramp i etablerad media som motiverar 

lagskärpningar. Jag tror att en förklaring till det är PO-systemet.” 

 

Fredric Karén menar att PO är en demokratifrämjande verksamhet och att det är viktigt 

att respektera den för att andra åtgärder inte ska tillsättas:  

”Det är viktigt för ett samhälle att det finns funktioner som på något sätt värnar 

och upprätthåller demokratin. Det är stora ord men det är så att vi verkar ju i en 
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tryckfrihet som är fantastisk, sedan 1766. Och den ska vi vara jäkligt rädda om. 

Och den kommer att strypas i samma ögonblick som vi missbrukar den.” 

 

Fredric nämner Ungern, vars presslagar enligt honom har blivit så reglerade att någon 

nyhetsrapportering knappt bedrivs, som exempel på vad som kan hända om man inte tar 

sitt ansvar som utgivare och håller sig till de pressetiska reglerna. Om samma sak skulle 

hända i Sverige skulle en av hörnstenarna till demokratin i landet skadas rejält. Det 

finns alltså allvarliga konsekvenser som skulle kunna ske om medierna missbrukar sin 

makt. Enligt teorin om Media Accountability är det därför viktigt att det finns en instans 

som kan granska granskarna så att det inte blir något maktmissbruk eller att allvarliga 

övertramp sker. 

 

Ewa Wirén tycker att mediernas makt och inflytande är större nu än tidigare. Därför är 

PO–systemet viktigare än någonsin för att hålla ett vakande öga över medielandskapet. 

”Det är naturligtvis väldigt viktigt som en del i mediegranskningen. 

Mediegranskning i Sverige är ju totalt sätt ganska outvecklat trots att medierna 

kanske får ha större inflytande, större makt, än under väldigt många andra 

tidsperioder. Då är naturligtvis PO-ämbetet ändå en instans som hela tiden 

verkar och som har översikt över medielandskapet. På så sätt har de naturligtvis 

en stor samhällelig roll.” 

 

Daniel Nordström tycker att systemet fungerar bra utan några lagändringar och påpekar 

att det också finns lagar som reglerar publicistiska övertramp: 

”Man kan ju göra sig skyldig till förtal som man ju kan fällas för i domstol 

också. Så det är ju bra att det både finns lagar och så finns det här systemet. Den 

kombinationen tror jag är det absolut bästa.” 

 

Thomas Mattsson är även inne på att PO har en viktig roll för mindre tidningar, som 

inte har samma vana av svåra publiceringar. Han nämner sig själv, Fredric Karén, Lena 

Mellin och Peter Wolodarski som exempel och menar på att de arbetar på så stora 

tidningar att de har en vana av att jobba med pressetiska frågor dagligen och behöver 

därför inte PO för att veta vad som är rätt eller fel.  

”Men min pappa jobbar på en liten lokaltidning som i princip aldrig klandras, de 

ställs ju inte inför de svåra publiceringarna särskilt ofta. För den typen av 

medieföretag, och det är ändå majoriteten av medieföretagen, där kan det nog 

vara en instans man kan läsa och ta del av de där besluten och så kan man känna 
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igen sig i att aha de gjorde så där på Arbetarbladet eller de gjorde så där på 

Västerbottens Folkblad. […] Även om de inte är prejudicerande så finns det en 

lärandeprocess i att ta del av besluten. Och den är viktigare för små redaktioner 

än den är för stora.” 

 

PO själv, Ola Sigvardsson, tycker att systemet behövs för att medier i grunden har stor 

frihet enligt Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Det kan vara svårt 

för en privatperson att få rätt mot en tidning i domstol och även väldigt dyrt om man 

förlorar. Systemet är således ett sätt för branschen att ta samhälleligt ansvar.  

”Vi är ju inte en myndighet, vi är ett frivilligt system som är uppbyggt av 

branschens olika organisationer och finansierat av branschen. Vi har inget 

lagstöd, vi har inget stöd i pengar från samhället eller så. Utan vi är ju en 

branschorganisation som egentligen är till för detta, att bidra till att man kan 

kombinera stor frihet med stort ansvarstagande. Vi är alltså en del av 

branschens ansvarstagande för sin frihet.” 

 

Teorin om Media Accountability är centrerat kring ansvarsbegreppet. Medierna ska på 

ett eller annat sätt ta ansvar för den stora frihet de har och för de publikationer de gör. I 

det här fallet får PO ses som en del av medierna, det är ju trots allt en 

branschorganisation som till stor del finansieras utav branschen, vilket innebär att det är 

ett självsanerande system. PO är ett sätt för branschen att granskas och ta ansvar. Ordet 

ansvar kommer upp ofta under våra kvalitativa intervjuer. Det är viktigt att medierna tar 

ansvar för det som publiceras och alla är medvetna om vad konsekvenserna skulle 

kunna bli om man är oansvarsfull i det avseendet. 

 

En av mediernas huvuduppgifter är att granska. Då måste branschen själv också kunna 

vara mottaglig för granskning. Där är PO och PON den viktigaste delen i granskningen 

av pressen. Detta är något som flera av de ansvariga utgivarna tycker är viktigt, främst 

för att undvika begränsande lagstiftning. Daniel Nordström tycker att man ska 

underlätta för privatpersoner att anmäla: 

”Vi är ju granskare av andra, då ska ju också vi granskas på samma sätt. Då 

tycker jag det är viktigt att man berättar för personer som hör av sig hur de kan 

göra för att få hjälp av någon att granska.” 
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Lena Mellin tycker att PO–systemet är viktigt för att det inte ska behövas lagstiftning 

som passar den ständigt utvecklande mediesituationen sämre. Hon menar att lagstiftning 

snabbt blir föråldrad och medieetiken förändras ständigt. 

Gunilla Persson vill även hon undvika en begränsande lagstiftning och menar vidare på 

att journalisterna i Sverige på ett sätt binder sig till att följa de pressetiska spelreglerna. 

Det gör de bland annat genom att tidningarna, genom Tidningsutgivarna, är de som 

finansierar Allmänhetens Pressombudsman och på så sätt bibehåller det regelverk som 

finns.  

”Regelverket finns ju för att vi vill vara självkontrollerande, eller 

självsanerande, så vi ska slippa få upp frågan om mer begränsande lagstiftning.” 

 

Daniel Nordström tycker att det är viktigt med öppenhet och transparens och menar att 

även deras verksamhet ska granskas. Han ser på sin roll som utgivare som ett 

ansvarstagande av tidningen: 

”Det är klart, om en tidning har satt en ansvarig utgivare på plats så är det ju ett 

tecken på att man vill ta ansvar för det som publiceras.” 

 

Ewa Wirén är även hon inne på vikten av att det finns någon som granskar pressen, 

framförallt i dagens mediesamhälle där nästan vem som helst kan bli sin egen publicist. 

Då menar hon att mediernas trovärdighet ökar då de kan bli granskade och får stå till 

svars för sina fel. 

”Det är väldigt viktigt att det finns en granskande instans. […] Och jag tror att 

det handlar om vår trovärdighet. Att vi förmår att upprätthålla ett system där vi 

har en granskning av vår verksamhet.” 

 

Fredric Karén tycker att det är synd att tidningar ofta i debatten kring mediernas 

publiceringar kallas för ”gammelmedia” och är istället kritisk mot bristen av ansvar vid 

publiceringar av olika sajter på nätet.  

”Du som användare eller du som eventuell tipsare eller meddelare eller vad du 

nu vill, du har inget skydd där. Och de kan heller inte ställas till svars för det de 

publicerar utifrån att det aldrig går att få tag i vem det är som står bakom det, så 

det är intressant. […] Vi tar ju faktiskt ansvar. I den meningen, vi gör fel absolut 

men vi tar ansvar. Och jag är beredd att krypa in i fängelse. Och jag får betala 

varje gång vi gör ett publicistiskt klavertramp.” 
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Alla de ansvariga utgivare vi intervjuat talar om att PO har en viktig roll i samhället för 

att upprätthålla mediernas trovärdighet och för att undvika begränsande lagstiftning.  

Att det är viktigt att det finns någon som granskar granskarna är en central del i teorin 

om Media Accountability. PO–systemet är granskare av tryckta medier och därför en 

grundpelare i mediernas ansvarstagande. Den tryckta pressen visar att de tar ansvar 

genom att ha någon som granskar dem och som kan berätta när de gjort fel så att de kan 

rätta till det och be om ursäkt till de drabbade. Många ansvariga utgivare säger att det är 

viktigt att det finns en instans dit folk kan vända sig och få en möjlighet att få 

upprättelse mot medierna. De tror att om systemet inte skulle finnas skulle missnöjet 

mot medierna öka väldigt mycket och leda till hårdare lagstiftning mot den tryckta 

pressen. Nu finns det istället en instans där medierna kan ställas till svars för sina 

publiceringar. 

 
4.1.4 Vilken vikt har ett klander? 

Här presenterar vi samlade svar kring vikten av ett klander. Svaren är tänkta att 

representera ett brett spektra av viktperspektivet. Hur stor vikt har ett klander för en 

tidning, och vem har det mer vikt för? 

 

Ola Sigvardsson beskriver vilken vikt han tror att ett klander har för en tidning:  

”Jag skulle nog vilja säga att det finns en stor respekt för PO och PON:s arbete 

bland utgivare. […] Och att då bli utmålad som en icke så ansvarsfull utgivare, 

det tror jag egentligen inte någon utgivare tycker är så roligt.” 

  

Några ansvariga utgivare instämmer i Olas beskrivning. Gunilla Persson på Östran 

beskriver hur hon känner sig efter att ha blivit klandrad; 

”Jag tror inte det finns någon utgivare som har jobbat ett tag som aldrig har fått 

en PO–fällning på sig. Så det är ju en erfarenhet och det är också någonting som 

gör att man försöker ligga på lite mer. Sen är det ju skittråkigt, det är surt. Och 

framförallt jättesurt för de drabbade, skribenterna och redigerarna, så det är 

inte kul alls. Det är en miss i arbetet som man inte är stolt över.” 

 

Fredric Karén menar att det måste finnas en väldigt stark och viktig anledning till varför 

han medvetet skulle riskera ett klander: 

”Det känns inte kul någon gång egentligen. Om det inte finns ett jävla patos, så 

är det aldrig kul. För någonstans har man förmodligen gjort fel då. Någonstans 
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har ju våra egna kontrollmekanismer havererat, eller någon har gått bärsärk och 

gjort något som de inte skulle göra, eller frångått våra rutiner. Någonstans har 

vårt sätt att jobba brustit då. Och det är ju klart att det är alltid föremål till 

rannsakan, så jag tycker aldrig att det är kul att bli fälld.” 

 

Några av utgivarna känner att ett klander alltid svider att få emot sig. Men det finns 

också uppfattningen om att ett klander har olika värde. 

Thomas Mattsson delar in klandren i tre olika kategorier och bedömer dem utifrån det. 

Han menar på att kategori 1–fällningar är sådana där tidningen har gjort fel, felaktiga 

uppgifter som har publicerats eller liknande. Kategori 2–fällningarna är sådana där det 

finns meningsskiljaktigheter mellan tidningen, den som anmäler samt PO. Här menar 

Thomas Mattsson att det egentligen inte finns något rätt eller fel utan kan skilja sig från 

dag till dag. Kategori 3–fällningarna däremot är sådana där han anser att de har rätt och 

att han egentligen struntar i nämndens beslut då allmänintresset väger tyngre. En möjlig 

motivering till det kan vara att politiker ska kunna utsättas för hård granskning. 

 ”Kategori 1-fällningarna är väldigt allvarliga. För de kan ju inkludera 

missförstånd, bristande kompetens, slarv, dålig ambition, alltså kategori 1-

fällningarna är otroligt allvarliga och de måste man gå igenom noga och lära sig 

av. Kategori 2 är lite hugget som stucket. Vi har en uppfattning och nämnden har 

en annan. Kategori 3 är inte alls relevant att förhålla sig till.” 

 

Ewa Wirén tar även hon olika hårt på klander beroende på vad det gäller för 

publicering: 

”Det beror väldigt mycket på. Just den här notisen som jag nämnde det har varit 

som en väckarklocka för oss, så det pratar vi väldigt väldigt mycket om. […] I 

andra fall så har det ingen stor betydelse, det kan till och med vara så att; okej, 

det här blev vi fällda för men vi anser fortfarande att den här publiceringen var 

motiverad.” 

 

Lena Mellin håller med om att det skiljer sig från fall till fall:  

”Det beror ju på vad det är. Den här senaste som sagt sätter jag ingen som helst 

vikt vid.” 

 

Den fällning Lena Mellin syftar på är den som Aftonbladet fick efter att ha publicerat en 

artikel om att drottningen PO–anmält tidningen. Det är enligt hederskodex förbjudet att 

publicera att någon PO–anmält tidningen under pågående utredning. Ola Sigvardsson 
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menar att detta kan stoppa folk från att anmäla av rädsla att tidningen i fråga ska 

publicera uppgifter om detta. Aftonbladet menade dock att drottningen knappast kunde 

räknas som en vanlig person att det därför var okej att publicera uppgifter om att hon 

hade blivit sårad personligen av tidningens tidigare publikation. 

Lena Mellin höll inte alls med när PO gjorde bedömningen att Aftonbladet skulle fällas 

och detta är ett typiskt fall då en ansvarig utgivare och PO/PON har olika åsikter, ett 

sådant fall spelar väldigt liten eller ingen roll för de ansvariga utgivarna.  

Habermas talar i sin teori om kommunikativt handlande om just detta, att moralen och 

etiken inte kan bestämmas genom fasta regler utan att det hela tiden utvecklas genom 

den pågående diskussionen. Och en del i den diskussionen och utvecklingen ligger i de 

meningsskiljaktigheter som ibland påträffas mellan den ansvariga utgivaren och 

PO/PON. Då får man, som Habermas säger, argumentera för sin moral. I PO–systemet 

sker det genom skriftväxlingen mellan PO och den ansvarige utgivaren i fråga, där även 

anmälaren får argumentera för sin moral. 

En, som Thomas Matsson kallar det, kategori 1–fällning, är något som de flesta 

ansvariga utgivare tycker är mycket allvarligt. Om en sådan publicering når 

papperstidningen eller internetsidan så är det någon kontrollmekanism som inte har 

fungerat. Om det händer har det varit underlag för diskussioner och fog för att se över 

vad som gick fel och se till att det inte händer igen. Samt viktigt att be de drabbade om 

ursäkt. Ett enstaka klander är inget som de ansvariga utgivarna vi har intervjuat hänger 

upp sig på. Men flera av dem är inne på att om man får flera klander per år så är det 

något som är fel på redaktionens arbetssätt, bland annat Bosse Andersson: 

”Börjar du få flera klander om året så tror jag oftast att du har ett problem på 

redaktionen, då är det någonting som du inte har koll på.” 

 

Daniel Nordström menar att det är viktigt för allmänheten att det finns en instans dit 

man som privatperson kan vända sig om man känner sig felaktigt behandlad av en 

tidning eller tycker att man tagit personlig skada av en publicering. 

”Man brukar säga det att det är omöjligt att få rätt mot media. Det hör man ju 

ganska ofta, det går inte att få rätt mot media. Men där har PO en viktig funktion 

att kunna granska fall åt personer helt enkelt.” 

 

Han får medhåll från bland annat Fredric Karén och Thomas Mattsson. Mattsson 

utvecklar hur möjligheten att anmäla till PO kan vara viktig för en privatperson: 

”En vanlig människa som inte har råd att stämma en tidning eller inte har den 
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erfarenheten eller som inte vill ha den uppmärksamheten. Går man till domstol 

blir allt offentligt. Men här är det faktiskt en möjlighet om jag är den här lilla 

ICA-handlaren i Sala och så kommer Sala Allehanda dit och så skriver de om 

dåligt kött. […] Men om jag då kan PO-anmäla Sala Allehanda så kan jag då 

kanske själv uppleva att jag får en upprättelse. […] Tidningen skrev det men jag 

fick faktiskt rätt mot tidningen. Så jag tror att den har en viktig funktion som en 

sådan ventil.” 

 

De flesta av de intervjuade utgivarna håller alltså med Bertrand (2003) i hans teori om 

Media Accountability där han menar att det viktigaste med ett Media Accountability 

System är att medborgarna har en chans att kunna få rätt mot medierna. Och däri har ett 

klander en viktig uppgift för medborgarna. Att de ska kunna visa upp, svart på vitt, att 

de fått rätt mot tidningen och att tidningen tar sitt ansvar genom att låta sin verksamhet 

granskas och visar att de kan ha fel. Transparens och öppenhet är något som många 

ansvariga utgivare menar är mycket viktigt. De sitter i en maktposition och därför vill 

de bjuda in till att låta sig själva granskas. 

 

Klander har enligt Ola Sigvardsson också en pedagogisk uppgift för tidningar. Det har 

även som syfte att starta diskussioner om etiska frågeställningar på redaktioner runt om 

i landet. Han menar att hela det pressetiska systemet som finns i Sverige byggs på 

samtalet som central grund. Han ser det som sin viktigaste uppgift att hålla samtalet 

levande. 

”Om man tittar på PO-rollen i sig så är det kanske en väl så viktigt del som det 

är att man skriver klander därför att genom att stimulera en pågående diskussion 

om etik så kan man ju undvika att kränkningar sker, alltså att folk får ett större 

medvetande i de här frågorna.” 

 

Bosse Andersson tycker att PO har rätt i det men menar att diskussionen skulle kunna 

hållas i det offentliga rummet. Som det är i nuläget är det svårtillgängligt för en 

”vanlig” människa att ta del av beslut som PO och PON tar. 

”Där tycker jag att PO kunde bidra med bland annat att göra de här mötena som 

han har synliga, alltså diskussionen. Det tycker jag skulle vara jätteintressant” 

”Jag menar då har du ju vunnit något som är fantastiskt och då får du ju läsarna 

med, var det här rätt eller fel, om det är diskussionen man är ute efter så går ju 

det. Det skulle kunna bli någonting fantastiskt av det.” 
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I Habermas teori om kommunikativt handlande så talar han om att det är viktigt att så 

många människor som möjligt deltar i den offentliga debatten. Bosse Anderssons 

förslag skulle kunna vara en del i att främja det. 

 

Att det är viktigt att föra en diskussion om pressetik på redaktionen är nästan alla 

utgivare överens om. Diskussionen pågår och utvecklas ständigt genom de etiska 

överväganden och diskussioner som sker.  

Ewa Wirén berättade att man på Dalarnas Tidningar haft gemensamma diskussioner där 

man tagit upp olika pressetiska situationer och bedömningar. 

Och Fredric Karén tror att diskussionen kommer fortsätta, även utanför redaktionens 

dörrar: 

”Pressetik tycker jag bara blir mer och mer intressant att diskutera egentligen. 

Och det finns också ett sug av det i allmänheten tror jag.” 

 

Just diskussionerna kring medieetik är något som Habermas lyfter fram i sin teori kring 

kommunikativt handlande som en viktig del kring hur etiken utvecklas. Och i detta har 

PO en viktig roll som ett slags forum för dessa diskussioner. Det går alltså att koppla 

teorin om kommunikativt handlande både till arbetet med medieetik i hela Sverige med 

PO som diskussionsplattform, men det går även att koppla till varje enskild redaktion 

och de diskussioner som pågår där, framförallt efter att tidningen fått en PO–anmälan 

eller ett klander. Habermas menar även på att det är viktigt att det som publiceras ska 

vara sant och relevant och ha ett giltighetsanspråk, något som PO ser till att upprätthålla 

genom sin granskning av pressen.  

 

Vikten av ett klander kan också bero på vilken tidning du är utgivare för. Fredric Karén 

menar att läsarna av Svenska Dagbladet nästan uteslutande är prenumeranter och därför 

har en annan förväntan på innehållet än till exempel läsare av Aftonbladet och 

Expressen. 

”Vi säljer knappt några lösnummer överhuvudtaget. Vi kan jobba på ett annat 

sätt med hur vi sätter rubriker, hur vi gör val av ämnen, och tittar mer på utifrån 

att vi vill vara bra på de här sakerna för att vi vet att den här målgruppen är 

intresserade av det. Då blir vi relevanta för våra prenumeranter över hela året. 

Det finns en förväntan att vi ska vara sakliga, att vi ska relevanta, att vi inte ska 

ligga just på gränsen.” 
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Eftersom att Svenska Dagbladet huvudsakligen läses av prenumeranter av tidningen kan 

man kartlägga sin läsarkrets på ett annat sätt än de som säljer många lösnummer. De har 

en relation med läsarna som bygger på ett långvarigt förtroende och behöver därför inte 

vara utmanande på samma sätt som Aftonbladet och Expressen. 

Däremot tycker Fredric Karén inte att det enbart är positivt att inte bli klandrad. Han 

tycker att det kan betyda att Svenska Dagbladet är seriösa och tar det journalistiska 

uppdrag på allvar. Samtidigt vill han inte anses som feg utan som att Svenska Dagbladet 

vågar utmana och granska makten. Teorin om konsekvensneutralitet talar om att det är 

viktigt att medierna aldrig gynnar någon eller struntar i en publicering för att det skulle 

kunna vara dåligt för ett företag eller politiskt parti, något flera ansvariga utgivare är 

inne på. Att det är viktigt att våga granska och inte vara medgörlig bara för att inte 

skada någon.  

 

Det är också flera ansvariga utgivare som känner att ett klander inte har någon större 

betydelse för dem som ansvariga utgivare. Daniel Nordström har blivit klandrad vid ett 

par tillfällen och har då inte känt att det varit en särskilt stor grej för honom.  

”Däremot är det viktigt för trovärdigheten att man publicerar det på ett snyggt 

och bra sätt, ett tydligt sätt. Att man inte gömmer undan det med annonserna där 

bak. Utan verkligen visar det som att det är ett klander.” 

 

Det är flera utgivare som har berömt Thomas Mattsson och Expressen för deras sätt att 

presentera ett klander. De har gjort ett helt uppslag som tydligt visar att de blivit fällda 

av PON. Fällningen presenteras även på löpet. En av dem som berömmer Expressen är 

Daniel Nordström, men han tycker samtidigt inte att PO borde skapa en mall för hur ett 

klander ska hanteras och publiceras utan menar att det är ett utgivarbeslut hur det ska se 

ut i tidningen. 

 

Ola Sigvardsson störs inte av att vissa klander publiceras långt bak i tidningen. Han 

menar att det viktigaste är att en privatperson i fråga har något att visa upp: 

”Huvudsaken är att det är publicerat menar jag. Sedan är det naturligtvis bättre, 

om det publiceras väldigt tydligt. Men det viktiga i det hela, det är faktiskt att det 

publiceras.” 

 

Daniel Nordström brukar uppmana folk som hör av sig och är kritiska till en publicering 

att anmäla artikeln så att PO får göra sin bedömning: 
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”När folk hör av sig och vill ha en diskussion kring publiceringar så uppmanar 

jag dem i sådant fall att anmäla oss till PO, så vi får saken prövad. Jag har fattat 

mitt beslut, jag står för det. Men jag säger alltid åt att ni kan anmäla till PO. Och 

får jag mail skickar jag länken, här anmäler du artikeln. Jag tycker det är bra att 

det prövas i sådant fall.” 

 
Daniel för också en diskussion med läsarna på sin blogg, via andra sociala medier, i 

tidningen, via telefon och i alla tillgängliga kanaler. Det gör han för att skapa insyn i 

varför tidningen eller han som utgivare tar de beslut han tar. 

Han tycker att man ska kunna granska och ifrågasätta utgivarbeslut och därför 

uppmanar han folk till att anmäla.  

 

Vikten av ett klander går inte att mäta utifrån enbart en parameter. Vi utgick i studien 

från att vi ville undersöka om ett klander har någon betydelse för en ansvarig utgivare. 

Det visade sig ganska snabbt att vissa klander kunde många ta med en axelryckning, 

även om det skiljde sig åt från fall till fall då vissa fällningar kunde ha väldigt stor 

inverkan. Samtidigt beskrev de ansvariga utgivarna hur viktigt PO är för medierna och 

för samhället. Men det är inte viktigt på det sättet vi först trodde. Utgivarna 

understryker vikten för trovärdigheten och transparensen för medierna, för att de ska 

kunna fortsätta granska och rapportera på ett fritt sätt utan att få inskränkande 

lagstiftning och en begränsad nyhetsrapportering. De framhåller också att den största 

vikten av ett klander är för anmälaren som får en chans till upprättelse och får något de 

kan visa upp och luta sig tillbaka på. Det är enligt vissa ansvariga utgivare en relativt 

utbredd uppfattning att det är omöjligt att få rätt mot medierna. Då är det viktigt att PO 

finns och att man är tydlig med att visa när man har blivit fälld så att folk i allmänheten 

kan se att det går visst att få rätt mot medierna. Om denna syn på PO:s klander delas 

också av anmälarna kräver en egen undersökning men det menar alltså det ansvariga 

utgivarna.  

Genom att öka insynen i mediebranschen kan man också öka trovärdigheten. En ökad 

insyn kan man nå på flera olika sätt, ett sätt är att visa att man är öppen för granskning 

från PO. Och också genom att visa att man inte skäms över att bli klandrade utan visar 

öppet att vi döms för att ha gjort en felaktig publicering. 
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4.1.5 Förslag till förbättring 

Under denna kategori presenteras svar som innehåller kritik eller förslag på hur PO och 

PON skulle kunna utvecklas. 

I intervjuerna med de ansvariga utgivarna är det många som har uttryckt en önskan om 

att PO skulle göra mer reklam för sin verksamhet. Det är många som inte tror att 

allmänheten känner till PO och tror att det skulle göra nytta om fler fick kännedom om 

systemet. Lena Mellin sa så här: 

”Jag hoppas att PO och nämnden gör lite mer reklam för sin verksamhet så att 

folk vet att de finns. För även om vi publicerar fällningar och ibland skriver om 

PO så tror jag väldigt få människor känner till att det här institutet finns. Och 

jag tycker de förtjänar att vara väl kända.” 

 

Daniel Nordström vill också att allmänheten ska få en ökad kännedom men menar att 

det är ett delat ansvar mellan PO och de ansvariga utgivarna att göra reklam för PO:s 

och PON:s verksamhet. 

”Jag tror det är nyttigt att man som utgivare berättar att den här möjligheten 

finns. Och att på något vis bidra till det så det inte bara är PO:s uppgift att 

marknadsföra sig själv utan att man som utgivare också kan säga att det finns 

den möjligheten.” 

 

Det håller även Fredric Karén med om och tycker att alla medlemmar till 

Tidningsutgivarna tillsammans med PO borde gå i bräschen för god pressetik genom en 

gemensam aktion. 

”Att man går ut och visar att vi tycker det här är viktigt. Vi går ut och informerar 

om PO:s existens och hur man anmäler för att just visa att vi tar ansvar, vi är 

beredd att ta in fler anmälningar.” 

 

Detta tror Fredric Karén skulle motverka det tryck som finns från vissa politiker om 

hårdare lagstiftning om vad medierna får publicera. 

 

Det är flera ansvariga utgivare som har varit kritiska till de långa handledningstiderna. 

Från att en anmälan kommer in kan det ha gått upp till tre månader från att artikeln 

publicerades och efter det följer skriftväxlingar fram och tillbaka mellan anmälaren, 

tidningen och PO. Sen tar PO sitt beslut och då går det vidare till nämnden som i sin tur 

hör de olika parterna och sen kan ett beslut komma.  
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Ewa Wirén sa så här om det: 

”Den största problematiken det är ju tiden mellan en anmälan och ett PO/PON-

beslut. Som jag tycker då är irriterande internt, men jag tycker att det är 

förskräckligt för den som har anmält.” 

 

Hon får medhåll från fler ansvariga utgivare som anser att de själva redan hunnit ta tag i 

publiceringen och troligtvis hunnit be om ursäkt långt innan ett eventuellt klander 

kommer. Ewa Wirén menar vidare på att det snarare kan vara värre för privatpersonen 

att allt ska rivas upp igen efter så lång tid.  

 

Ola Sigvardsson själv anser att själva systemet med en pressombudsman kan anses lite 

förlegat med tanke på 2000–talets medieutveckling. En tidning är inte längre bara en 

tidning utan det kan även innefatta tv, radio och sociala medier  

”Då är det inte rimligt att en etisk bedömning bara gäller delar av den 

verksamhet som ett tidningshus bedriver, eller ett mediehus bedriver. Utan en 

etisk bedömning måste i så fall gälla hela fältet.” 

 

En utredning om att slå ihop PO och Granskningsnämnden till en gemensam 

Medieombudsman (MO) pågår men det är oklart när och om en förändring kommer att 

träda i kraft. 

Överlag är de ansvariga utgivarna tacksamma över att PO finns och respekterar 

systemet. Dock är det flera som tycker att institutionen ibland kan vara långsam på att 

anpassa sig till den rådande mediesituationen. Nuvarande PO, Ola Sigvardsson, menar 

på att de inte ska vara förhastade i sina beslut och förändra så snabbt en tendens dyker 

upp i den tryckta pressen. Han menar att det är bättre att agera med tillförsikt och bara 

förändra om det efter ett tag visar sig att en förändring är på sin plats. 

 

5 Diskussion och slutsats  
I det här avsnittet presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till och diskuterar vad 

slutsatserna betyder för samhället i stort. Slutsatserna diskuteras i relation till 

undersökningens syfte. Vi ger också förslag till kommande forskning på de resultat som 

vi har kommit fram till.  
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5.1 Slutsats 

Undersökningens syfte var att undersöka vikten av ett klander. Vi hoppades bidra till en 

ökad förståelse om den viktigaste institutionen för det självsanerande pressystemet i 

Sverige.  

De slutsatser vi drar här nedan är enbart representativa för vår undersökning och vi har 

inga anspråk att generalisera undersökningen på alla ansvariga utgivare. Vi har dock 

analyserat de svar vi fått under de kvalitativa intervjuerna och anser att vi kan dra bra 

slutsatser utifrån det som kan tala för en betydande del av de som är ansvariga utgivare. 

När vi skulle välja intervjupersoner försökte vi välja med bredd vilket gör att vi har fått 

representanter från några av de största tidningarna, men även från mindre lokaltidningar 

i olika delar av Sverige, vilket gör att slutsatserna kan representera fler än bara en 

tidning, men som sagt inte alla tidningar i Sverige. Vi gjorde ett medvetet urval när vi 

valde tidningar, inte bara för att vi ville ha bredd utan även för att vi ville undersöka om 

vi kunde se några tydliga skillnader mellan tidningarna. Den största skillnaden var den 

mellan kvällstidningar och morgontidningarna, att kvällstidningarna är mer beroende av 

försäljningen av lösnummer vilket ofta leder till tillspetsning eller vinkling av artiklar 

och rubriker. Vi har även sett vissa skillnader i attityder till ett klander, men i stort sett 

så är alla ansvariga utgivare överens om att diskussionen kring medieetik är väldigt 

viktig och att ingen publicerar en artikel om de inte anser att det finns starka skäl för 

publiceringen.  

  

Vår övergripande frågeställning var;  

– Vilken vikt har ett klander för en tidning? 

Detta ville vi besvara för att det talar om hur väl PO–systemet fungerar och hur 

tidningarnas ansvariga utgivare förhåller sig till det självsanerande system som finns i 

Sverige idag.  

 

Vi hade två underliggande frågeställningar som skulle ge en ökad förståelse i ämnet.  

Den första handlade om varför det är viktigt att det finns någon eller några som granskar 

medierna i Sverige. Resultatet från de kvalitativa intervjuerna visade att PO–systemet är 

viktigt för att slippa en diskussion om hårdare lagstiftning mot medierna. Det finns gott 

om exempel på länder vars journalistik har blivit väldigt begränsad av lagstiftning vilket 

i sin tur kan leda till en viss begränsning av demokratin i det landet då makten inte blir 

granskade. Därför har många en respekt för det självsanerande systemet som är ett sätt 
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för branschen att ta ansvar och därmed slippa ytterligare lagstiftning. Det är också 

viktigt för mediernas trovärdighet att det finns någon som granskar dem och ser till att 

det inte sker några felaktiga publiceringar. En annan sak vi fick fram var att flera 

utgivare såg det som en del i deras ansvarstagande att bli granskade. Att det visar att de 

tar ansvar över tidningarna för att kunna rätta eventuella fel och inte utnyttja den frihet 

de har på ett felaktigt sätt – frihet med ansvar. 

 

Den andra underliggande frågeställningen som vi hade var om det finns situationer där 

de pressetiska reglerna ibland hamnar i andra hand. Med detta menade vi om en 

publicering kunde vara viktigare än ett brott mot de publicistiska reglerna, och därmed 

ett medvetet klander. 

Resultaten talar om att det finns många ansvariga utgivare som skulle kunna ta en 

överlagd fällning för att de tycker att publicering i sig är så pass viktig, att 

allmänintresset väger tyngre. Det finns dock ingen ansvarig utgivare som menar på att 

de skulle ta en medveten fällning och skada någon genom en publicering om de inte 

anser att det finns goda skäl och ett stort allmänintresse.  

Vi kan också se att det finns en framåtrörelse i systemet som har sin grund i att 

utgivarna utmanar gränserna för vad som får publiceras och inte. Genom kontroversiella 

publiceringar utvecklas också PO–systemet, och därmed journalistiken. I och med att 

utgivare i Sverige i grunden har en ansvarig hållning så hotas inte trovärdigheten för 

systemet bara för att man utmanar det, utan det utvecklas snarare i takt med att 

samhället utvecklas. 

 

Genom att besvara och titta på dessa två frågeställningar och genom att analysera de 

kvalitativa intervjuerna så har vi kommit fram till en slutsats kring vår övergripande 

frågeställning; Vilken vikt har ett klander?  

Genom våra kvalitativa intervjuer drar vi slutsatsen att ett klander egentligen inte har så 

stor betydelse för tidningen i de flesta fallen eftersom påföljderna inte blir särskilt stora 

och de i de flesta fallen är medvetna om vad de publicerar. Däremot har ett klander stor 

vikt för allmänheten och framförallt för den som anmäler. Att du får något du kan visa 

upp och en form av upprättelse gentemot tidningen. För samhället i stort är det viktigt 

eftersom det är en form av bevis om att det går att få rätt mot medierna och att de inte 

har rätt att missbruka den frihet de har och på så sätt skada enskilda personer.  
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Ett klander är inte heller helt betydelselöst för tidningen utan flera utgivare påpekar att 

de kommer ihåg de gånger de blivit klandrade men menar också att det av en eller annan 

anledning valde att publicera vid ett första tillfälle. De menar även att det är viktigt för 

tidningens trovärdighet att inte få för många klander. Däremot är summan tidningen 

tvingas betala och publiceringen de måste göra av klandret inte tillräckligt tungt för att 

tidningen ska besväras av det. Hur man hanterar publiceringen av ett klander skiljer sig 

åt men vi tycker oss se en förändrad attityd än den som Falkheimer & Leijonhufvud 

(2002) beskriver. De menade på att ett klander ofta göms undan och görs oläsligt. Vi 

tycker att det har förändrats och att de ansvariga utgivarna framhåller vikten av att det 

ska publiceras på ett snyggt sätt. 

Sedan har klander en annan viktig funktion också och det är att det ofta leder till en 

diskussion kring medieetik på tidningsredaktioner. Något som hela tiden behövs och 

förhoppningsvis leder till en ökad medvetenhet – något som flera ansvariga utgivare 

menar är anledningen till att så få grova övertramp sker i Sverige. 

 

5.2 Slutdiskussion 

I slutdiskussionen kommer vi diskutera det resultat och slutsatser vi kommit fram till 

ännu mer ingående och spekulera i vilka konsekvenser det kan få för samhället. Vi 

kommer även lyfta fram sådant som väckt vårt intresse under arbetets gång och som vi 

tycker bör diskuteras vidare.  

 

Tidningsutgivarna är huvudfinansiär av PO och PON–systemet och de flesta(!) 

tidningar är medlemmar i TU. Sommaren 2012 gick Dagens Nyheter ur TU och kan 

därmed också ses som att ha lämnat PO–systemet. Ola Sigvardsson menar att en direkt 

konsekvens av det var att man gjorde sig av med en handläggare på PO:s kansli i 

Stockholm för att resurserna minskade. Om flera tidningar väljer att lämna kan 

konsekvensen bli att PO blir än mer begränsade i sitt arbete. Och för Dagens Nyheter är 

frågan, hur tar de ansvar för sin frihet? Om man ställer Peter Wolodarski, chefredaktör 

och ansvarig utgivare på DN, mot svaren från våra intervjuade utgivare så är han en 

oansvarig utgivare. Genom att lämna TU minskar han transparensen och därmed 

trovärdigheten hos DN. De intervjuade utgivarna framhåller vikten av att kunna 

granskas. Om fler tidningar skulle följa DN och lämna tidningsutgivarna skulle det leda 

till att PO:s resurser förminskas ytterligare. Och i längden skulle det kunna betyda att 

PO försvinner om de inte lyckas lösa finansieringen på något annat sätt, vilket är svårt 
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då det inte bör vara någon utomstående finansiär som skulle kunna få ekonomisk makt 

över pressen. Och om PO försvinner skulle de politiska kraven på lagändringar växa sig 

starkare, och det är något som alla utgivare vill undvika. Före detta 

Pressombudsmannen Pär–Arne Jigenius sammanfattade i ett debattinlägg på DN:s 

hemsida vad som kan ske om fler följer tidningens väg och lämnar TU. 

“I Storbritannien har PO/PON:s motsvarighet, Press Complaints 

Commission, lagts ned och nu förbereds ett mer reglerat och robustare 

system för att se till att pressetiken respekteras. Slutet på visan kan bli att 

svenska politiker inspireras av det brittiska exemplet.” 

           (Jigenius, 2012). 

 

En annan viktig del är själva presentationen av ett klander. PO själv tycker inte att det 

har någon speciell betydelse hur ett klander publiceras, så länge det publiceras på något 

sätt i tidningen. Detta då han understryker att det viktigaste är att den som anmält 

tidningen får något att visa upp och har det svart på vitt att denne har fått rätt mot 

tidningen. Det är dock flera ansvariga utgivare som har lyft fram Expressen som ett bra 

exempel av hur ett klander bör publiceras, på en helsida i tidningen och på löpet. Här 

råder det som sagt delade meningar om hur det bör publiceras, men något som inte går 

att komma ifrån är att det kan vara ett tecken på ansvarstagande att publicera något stort 

och visa att ”vi gjorde fel och godtar PO:s beslut”. Även om tidningen kanske inte är 

helt överens med PO så visar man ändå att man gjort fel enligt den bedömning som 

finns i sådana situationer och går med på att publicera klandret. I de fall då klandret 

publiceras undanskymt blir det som att tidningen skäms eller inte bryr sig om PO:s 

beslut och enbart publicerar för att det ska publiceras. För den enskilde individen är det 

kanske inte alltid önskvärt att hamna på löpsedeln och i tryckt press igen då det hela 

uppmärksammas en gång till, samtidigt kan det vara en säkert vara en bra känsla att se 

att tidningen bryr sig om detta och låter det ta stor plats i tidningen och gör det möjligt 

för alla att se att de har gjort fel. 

Hur man hanterar ett klander tycker vi är en viktig del i trovärdigheten och 

transparensen för medierna. Lägger man ett klander under kontaktannonserna på sidan 

45 menar vi att man inte tar sitt ansvar som utgivare. Lyfter man istället fram det på en 

tydlig redaktionell plats så visar man att man respekterar systemet och tycker själv att 

det är viktigt. Lyfter man fram det tydligt blir fler också medvetna om systemet och 

frågor om medieetik får ett större utrymme i den mänskliga diskussionen, något som 
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alla ansvariga utgivare i våra intervjuer har uttryckt med emfas att det skulle vara 

önskvärt. 

 

I Sverige finns det en medvetenhet och en yrkesstolthet i att inte göra fel. Det är ingen 

ansvarig utgivare som strävar efter att bli fälld utan de tar sitt arbete på största allvar och 

publicerar det som de anser är korrekta nyheter som har ett allmänintresse. Men det 

finns också en medvetenhet på redaktionerna om vad som publiceras, det är ofta 

genomtänkta beslut som fattas utav de ansvariga på tidningen och som säkerligen har 

diskuterats innan. Detta gör att det kan vara svårt att få en ansvarig utgivare att ångra en 

publicering då den ofta sker av en speciell anledning från första början. I de fall där den 

ansvariga utgivaren inte har vart inblandad är det ofta någon som denne utsett som 

tillfälligt ansvarig som fattat ett beslut som den tror att den ansvariga utgivaren står 

bakom och som alltså också är ett genomtänkt beslut. Det finns självklart fall med 

slarvfel som har lett till stora konsekvenser, men de är inte lika många som de 

genomtänkta besluten som leder till klander och därför räknar vi inte med dem på 

samma sätt. Några av de utgivare vi talat med har även vart inne på tanken om att det är 

de som till sist styr det pressetiska systemet och som genom sina publiceringar är med 

och utvecklar vad som får och inte får publiceras.  

 

PO–systemet i stort och klander i synnerhet är väldigt komplext. Å ena sidan har den 

ingen betydelse alls, å andra sidan har den en enorm betydelse som bärare av 

demokratin inom den tryckta pressen. Denna komplexitet gör att det är svårt att 

undersöka någon absolut sanning.  

Det är också viktigt att komma ihåg att systemet och medieetiken i stort är i ständig 

förändring. I takt med att mediesituationen och hela samhället förändras så gör också 

etiken inom medierna det. Och det är också därför det är viktigt att hela tiden hålla 

diskussionen om medieetik levande, för utan den så avstannar takten som medieetiken 

utvecklas i. 

 
5.3 Förslag till framtida forskning 

– Vilken är allmänhetens/anmälarens uppfattning om vikten av ett klander? 

I urvalet till undersökning valde vi bort att blanda in allmänheten för att vi ville 

undersöka hur ansvariga utgivare förhåller sig till ett klander. Resultatet av 

undersökningen visade att utgivarna menar på att den viktigaste uppgiften som ett 
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klander har är att anmälaren ska kunna visa upp för sina vänner och bekanta att hen fick 

rätt mot medierna. För att kunna bekräfta det så skulle det behöva göras en 

undersökning med anmälare som fått en tidning klandrad och höra om de upplevde det 

som att de fick upprättelse genom publiceringen av ett klander. Detta tror vi görs bäst 

med en kvalitativ undersökning eftersom det är ett begränsat antal personer som anmält 

och fått ett klander publicerat.  

Vi tycker att det vore en intressant vidare forskning som skulle bidra till en ännu bättre 

bild av hur det självsanerande systemet i svenska medier fungerar. 

 

– Borde PO och Granskningsnämnden slås ihop?   

Många ansvariga utgivare har i våra intervjuer varit kritiska mot att man i det rådande 

medieklimatet måste vända sig till PO gällande tryckt press och Granskningsnämnden 

gällande etermedier. Kritiken uppstår därför att tryckt media är inte längre bara en 

papperstidning och en hemsida utan det kan vara webb–tv, radio, live–sändningar. 

Vilket innebär att många ansvariga utgivare vill se en ombudsman för alla svenska 

medier. I intervjun med Allmänhetens Pressombudsman talade han om att ett arbete 

med att införa en Medieombudsman pågår. Det är dock oklart när, om det blir av 

överhuvudtaget, som förändringen kan träda i kraft.  

Kulturdepartementet aviserade redan 2009 en reformering av de statliga 

medieinstanserna till en enda mediemyndighet från 1 januari 2010 (Von Krogh, 2009). 

Men ingen sådan förändring har alltså skett. 

 

– Känner allmänheten till PO och hur man går till väga för att anmäla? 

När vi under vår uppsatsperiod har pratat med folk om vårt uppsatsämne har vi ibland 

mötts av frågande ögon. Vi upplever det som att kännedomen om Allmänhetens 

Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd är ganska liten i allmänheten. Många av 

de ansvariga utgivare vi har varit i kontakt med har uttryckt en önskan om att PO skulle 

göra mer reklam för sig så att fler skulle vara med i diskussionen om medieetik. PO 

själv höll med om att det var få som kände till honom men var inte bekymrad över det. 

Han menade att när någon blev utsatt för publicitetsskada från en tidning söker man 

reda på hur man kan få upprättelse och hittar då snabbt PO. Och detta var det viktigaste 

enligt honom. Vi tycker ändå att det vore intressant att se hur många som egentligen 

känner till PO och hur man går till väga för att anmäla en tidning man tycker har gjort 

orätt.
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide A  

Denna intervjuguide kommer att användas till intervjuer med ansvariga utgivare. 

– Hur länge har du varit ansvarig utgivare? 

– Hur ser dina etiska referensramar ut? 

Tema PO och PON 

– Hur ser du på er relation till PO och PON? 

– Hur ser du på PO som granskande organ? 

– Vilket samhälleligt ansvar har PO/PON enligt dig? 

– Varför är det viktigt att det finns någon som granskar journalistiken? 

– På vilket sätt kan granskningen påverka tidningens trovärdighet? 

* Ta upp specifika fall där tidningen blivit fälld. 

– Hur kommer det sig att ni har så många/få klander?  

Tema publiceringar och klander 

– När är det extra svårt att fatta beslut kring en publicering? 

– Hur går diskussionen på redaktionen vid en sådan publicering? 

– Hur känns det att få ett klander? 

– Hur stor vikt har ett klander? 

– Finns de situationer där de pressetiska reglerna hamnar i andra hand? 

   – Finns det situationer där du/ni vet att det finns stor risk för ett klander men väljer att 

publicera ändå? 

– Tycker du att det finns ämnen där det är extra viktigt att vara försiktig med vad man 

publicerar? 

– En av de vanligaste fällningarna är missvisande rubriker, hur tänker ni kring det? 

Tema, nya medier 

– Inträdet av internet och sociala medier i journalistiken, hur ser du på det? 

– Blir det fler som granskar? 

– Finns det några konsekvenser? Svårigheter med kommentatorsfält till exempel. 

Personlig bakgrund 

Ålder, yrkesbakgrund, tidning, år som ansvarig utgivare. 
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Bilaga 2, Intervjuguide B 

Denna intervjuguide avser intervjun med Allmänhetens Pressombudsman. 

 

– Hur länge har du varit Allmänhetens Pressombudsman? 

– Kan du beskriva ditt uppdrag som PO? 

– Vad är god publicistisk sed enligt dig? 

– Hur ser du på relationen mellan PO/PON och de ansvariga utgivarna på tidningarna? 

– Vissa ansvariga utgivare väljer att publicera en artikel även om de vet att det kommer 

innebära ett klander, de menar att allmänintresset väger tyngre. Hur ser du på det? 

– Vilken betydelse har ett klander enligt dig? 

– Anser du att systemet med självsanering fungerar i Sverige? 

– Vilket ansvar har PO och PON som en institution i samhället? 

– Varför behövs det ett system som granskar tryckta medier? 

– Vilka anser du är de svåraste publiceringarna att fatta beslut kring? 

– I en intervju från 2009 talar du om att PO och PON är ifrågasatt, hur menar du då? 

– Du är själv tidigare journalist, är det viktigt att PO är det tycker du? 

 

– Hur ser du på relationen PO – PON? 

– I samma intervju talar du om att ni bör vara med aktiva utåt så att allmänheten ska 

veta att ni finns, hur går det med det arbetet? 

– Den expeditionsavgift tidningarna tvingas betala vid ett klander blir en inkomst för er, 

du tycker inte att det är problematiskt? 

– Varför kan inte systemet vara fullfinansierat från början? 

– Hur ställer du dig till en större och med övergripande nämnd som granskar både den 

tryckta pressen och etermedierna? 

 

Ålder? Tidigare yrkeserfarenheter? 

 


