
 

 

 

Examensarbete 15 hp- kandidatnivå 

Journalistik 

Kriminaljournalister och 
Flashback 
En intervjustudie om pressetik i ett nytt medium 
 

Elin Ericsson  
Emil Svensson 
 
Journalistik och mediaproduktion, 
180 hp 
Höstterminen 2013 
 
Handledare: Anette Forsberg 



  
 

i 
 

 
Abstract 
 
Authors: Elin Ericsson & Emil Svensson 
Title: Crime reporters and Flashback – An interview study of media ethics in a new 
medium 
Level: BA Thesis in Journalism 
Location: Linnaeus University 
Language: Swedish 
Number of pages: 47 
 
 
The aim of our study was to examine Swedish crime reporters’ approach to the social 
medium Flashback. Our main focus was the crime reporters’ use of the medium 
Flashback, and attitude towards their own use of media ethics in relation to the medium 
Flashback. 
 
Flashback as a medium is not obliged to any media ethics and lacks a legally 
accountable publisher. In the search for information about committed crimes people 
tends to visit Flashback for the information that the traditional media cannot offer. In 
that sense Flashback challenges the foundation of media ethics today. That is why we 
found it interesting to study crime reporters in particular. 
  
The study used a qualitative approach and was conducted through interviews with eight 
crime reporters. 
 
We have used theories about media ethics, social media and participatory journalism to 
explore the development in the area and how journalists have adapted to this change. 
 
The result shows that there are journalists who use Flashback as a journalistic tool to 
find information, to save time and as a mean to keep up-to-date. And moreover, the 
study gives examples on how an online forum with anonymous sources can be used – 
like any other source, as long as you are source-critical. 
 

 
Keywords: Media Ethics, Flashback, Crime reporters, Social media, Participatory 
journalism 
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1  Inledning  
 
Vi vill undersöka hur svenska kriminaljournalister ser på mediet Flashback. Vi finner 

ämnet intressant då vi anser att Flashback och svensk kriminaljournalistik fått allt fler 

beröringspunkter under det digitaliserade samhällets utveckling.  

 

Hur då?  

Tiden då journalister hade ensamrätt på att informera allmänheten är sedan länge förbi. 

Idag agerar kriminaljournalistiken på den gigantiska spelplanen Internet tillsammans 

med andra informationsförmedlare. En av dem är mediet Flashback som är en av 

Sveriges mest välbesökta webbplatser med 800 000 registrerade användare (Flashback 

2013).  

 

På Flashback kan vem som helst publicera och sprida information anonymt (Kleja 

2007). 

 

När media rapporterar om att ett brott har ägt rum startas det snabbt en tråd på 

Flashback där exempelvis bilder och information om eventuella gärningsmän och motiv 

läggs upp och diskuteras. Vid rättsprocesser läggs förundersökningsprotokoll och domar 

ofta upp i sin helhet för att diskuteras av användarna.  

 

Vad har Flashback med kriminaljournalistik att göra?  

Kriminaljournalistiken existerar inte i ett vakuum. Eller som den engelske poeten John 

Donne uttryckte när han 1600-talet skrev det som några hundra år senare skulle bli en 

träffande beskrivning av Internet: 

 

No man is an island, entire of itself. 

Every man is a piece of the continent. 

A part of the main 

(Donne & Harding 2012). 

 

På Internet korsas nämligen kriminaljournalistikens och Flashbacks vägar oavsett om 

kriminaljournalisterna vill det eller inte. Det är förvisso skillnad mellan redaktionell 
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journalistik och användargenererad information på Flashback, men de verkar ändå inom 

samma område: brottsfall och kriminalärenden. För kriminalreportern medför detta 

möjligheter eftersom Flashback kan vara ett snabbt sätt att få uppslag och information. 

Men, det medför också etiska och moraliska ställningstaganden. För 

kriminaljournalister verkar nämligen under helt andra regler än Flashback, trots att de 

befinner sig på samma spelplan. Kriminalreportern har ett etiskt och moraliskt regelverk 

att förhålla sig till och en ansvarig utgivare som är ytterst ansvarig för vad som 

publiceras. En kriminaljournalist kan därför inte publicera allt om ett brottsfall. På 

Flashback finns det ingen ansvarig utgivare och medlemmarna har inga publicistiska 

regler att förhålla sig till. På Flashback kan därför allt publiceras om ett brottsfall. För 

publiken medför detta att de kan gå till Flashback för att få den information som 

kriminalreportern utelämnar av etiska och moraliska skäl. Det innebär också att 

publiken kan använda Flashback för att identifiera de personer som kriminalreportern 

har valt att anonymisera.  

 

1.1 Syfte och Frågeställning 
 
Frågar du en journalist så verkar det nästan som att pressetiken sitter i deras DNA: 

journalistiken ska vara saklig, korrekt och skydda den personliga integriteten. Men med 

internet kom nya medier. Och sen kom Flashback. Ett diskussionsforum där anonyma 

användare dagligen publicerar och diskuterar allt mellan himmel och jord. Brott och 

kriminalfall tillexempel. Samma fall som kriminaljournalister gör journalistik av. Men 

till skillnad från journalisterna så saknar Flashback både ansvarig utgivare och 

publicistiska regler. Idag nöjer sig inte publiken med att veta att ett brott har begåtts. De 

vill veta hur, och spekulera kring vem som begått brottet och varför. Vårt syfte är därför 

att belysa hur svenska kriminaljournalister förhåller sig till att ett medium som 

Flashback tillhandahåller information som journalisterna, med hänsyn till de pressetiska 

reglerna, inte kan publicera. Vi finner det också intressant att belysa vilka möjligheter 

som Flashback har att erbjuda den svenska kriminaljournalistiken. 

 

Därmed landar vi i följande frågeställningar:  

– Hur ser svenska kriminaljournalister på mediet Flashback? 

– Använder de Flashback i sin yrkesroll? Och i så fall hur?  

– Hur ser de på att publiken numera kan ta del av brottsfall på Flashback, ett medium 

som inte omfattas av pressetiska regler?  
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 – Hur ser kriminaljournalisterna på etiken och moralen på Flashback i förhållande till 

deras egen tillämpning av pressetik?  

 

Vår studie är förståendeinriktad och hör hemma inom ämnesområdet journalistikens 

utveckling. I vår forskning definierar vi Flashback som ett socialt medium. 

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Pressetikens uppkomst och utveckling 
 
Den pressetik som vuxit fram i Sverige sedan 1700-talet utgår från 

yttrandefrihetsgrundlagen som ger pressen rätt att publicera men där också 

journalisternas moraliska skyldigheter beskrivs (Axberger, 1994, s. 9). 

 

Den svenska publiceringsrätten begränsas och beskrivs i yttrandefrihetsgrundlagen och 

tryckfrihetsförordningen. Den Svenska tryckfrihetslagstiftningen är en av världens 

äldsta, och den första versionen uppkom redan år 1766. (Börjesson & Weibull 1995, 

Yngvesson, Wigorts 2006) 

 

I Sverige uppkom de första pressetiska reglerna i slutet av 1800-talet som svar på 

kritiken mot frilansare, som kallades notisjägare, och som främst tjänade pengar på att 

skriva sensationslystna notiser från bland annat rättegångar. Detta fick Publicistklubben 

(PK) att reagera och år 1898 menade PK att det måste värnas om journalistikens status, 

genom att höja standarden på materialet och efterlyste därmed att legitimerade 

journalister skulle ta över rättegångsrapporteringen. Det var alltså inom 

brottsrapporteringen som kravet på etiska regler lyftes för första gången, och i de första 

reglerna som PK utfärdade år 1900 fanns krav på hur journalisterna skulle skriva om 

brott. (Ekström & Nohrstedt 1996, Börjesson & Weibull 1995) 

 

Med de regler PK antog år 1933, nämns för första gången att journalister ska vara 

försiktiga vid rapportering av sexualbrott och självmord och då aldrig publicera namn. 

Och inte alls skriva om brott som kan resultera i villkorlig dom. En åtalad persons yrke 

eller politiska och religiösa åsikter bör bara finnas med om det finns ett direkt samband 

med brottet. Skyddet av en möjlig brottslings identitet handlar om att skydda hens 

familj, yrke och åsikter. Inte att skydda brottslingen som individ. 
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1944 uppdateras PK:s regler till att bland annat gälla regeln om att inte framhäva 

nationalitet eller ras i samband med rapportering om brott. 1948 (samtidigt som den nya 

tryckfrihetsförordningen uppkommer) uppdateras reglerna på nytt. Innehållsmässigt 

ändras ingenting, men ett förord läggs till, där den enskilda individen ska skyddas mot 

onödigt lidande i samband med publicering. 1953 sker en större förändring då alla 

regler skrivs om till ett modernare språk. Den enskilda individens rätt till ett privatliv 

och att publicering inte ska ske om inte ett allmänintresse finns, inkluderas i reglerna för 

första gången. (Börjesson & Weibull 1995 ss. 60-61) 

 

Pressen manas även med hänvisningar till 1948 års lagstiftning att vara ännu 

försiktigare vid rapportering av brott. Nu utökas reglerna gällande uppgifter som kan 

leda till påverkan av rättsprocesser eller allmänheten i förhand innan de avgjorts. Här 

uppmärksammas även brottslingars rätt till skydd av sin identitet samt brottsoffers 

skydd mot skadlig publicitet. När det gäller bildpublicering skrivs det att bilder på unga 

brottslingar bör undvikas, samt att i texter där namn nämns bör inte bild på den 

namngivne publiceras. (Börjesson & Weibull 1995, ss. 61-63) 

 

Under 60-talet fördes en livlig debatt där kritik mot mediernas etik och samhällsroll 

framkom. Orsaken till debatten var att de expanderande kvällstidningarna, som tog sin 

inspiration från den brittiska pressen, fick kritik för att vara sensationslystna. Efter en 

debatt i riksdagen på slutet av 60-talet framkom krav på att pressorganisationerna skulle 

skapa ett självsanerande system.1967 kommer regler där privatlivet får en ökad 

ställning och ska räknas till en fredad zon, även för offentliga personer, där 

journalistiken inte bör inkräkta på annat än vid stort allmänintresse. (Börjesson & 

Weibull 1995) 

 

Spelregler för pressen, utgavs för första gången 1970 av Pressens Samarbetsnämnd, och 

var ett första steg i arbetet för ett självsanerande system. Men först 1975 kom 

spelreglerna att gälla även för radio och tv. Det mest anmärkningsvärda i upplagan är att 

all namnpublicering i samband med brott nu anses olämplig.  

1994 uppdateras namnpubliceringsregeln från att låta bli att skriva namn om det kan 

skada till att journalister noga ska överväga konsekvenserna av en namnpublicering. 

Tillkommer gör också regeln om att alltid visa brottsoffer hänsyn, och att noga pröva 

publicering av namn och bild med hänsyn till brottsoffers anhöriga.  
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Idag har pressetiken gått mer mot en reglerad tillsyn trots att systemet idag har kvar sin 

självsanerande grundsyn. (Börjesson & Weibull 1995, Yngvesson, Wigorts 2006, 

Ekström & Norstedt 1996) 

 

I de pressetiska reglerna i dagens, Spelregler för radio och press, beskrivs vilka ideal 

som ligger bakom den etik och hur denna ska tillämpas i praktiken (Yngvesson, Wigorts 

2006, s.73). 

 

Spelreglerna är uppdelade i publicitetsregler, yrkesregler och riktlinjer mot textreklam.  

Publicitetsreglerna är uppdelade i sex olika regler och omskrivs av Pressens 

Samarbetsnämnd: “Ge korrekta nyheter, Var generös med bemötanden, Respektera den 

personliga integriteten, Var varsam med bilder, Hör båda sidor, Var försiktig med 

namn”. (Pressens Samarbetsnämnd 2010, ss. 7-8) 

 

2.2 Flashback 
 
Det Internetbaserade diskussionsforumet Flashback grundades år 2000 av företaget 

Flashback Media Group. Syftet med forumet definieras i Flashbacks egen 

bakgrundsbeskrivning: ”Flashback Forum har till syfte att värna om det fria ordet, och 

aktivt försvara åsikts- och yttrandefriheten. Detta innebär att man även försvarar de som 

vill avskaffa yttrandefriheten. Målsättningen är att alla i samhället ska ha möjlighet att 

få komma till tals, även de med avvikande åsikter. Flashback är politiskt och religiöst 

obunden.” (Flashback 2012) 

  

På Flashback är alla användare anonyma (Kleja 2007). 

 

2002 fick Flashback stängas efter att ha fällts i Marknadsdomstolen. I domen slogs det 

fast att det var Flashback som var ansvarig utgivare för allt som publicerades på 

webbplatsen. Därtill slogs det fast att det var Flashbacks skyldighet att förhandsgranska 

alla inlägg som publicerades på forumet. Ett halvår senare flyttades diskussionsforumet 

till det brittiska bolaget Flashback Enterprises Ltd. Efter sex och ett halvt år i 

Storbritannien flyttades bolaget, 2010, över till New York och det USA-registrerade 

företaget Flashback International. Orsaken till flytten av ägarskapet var vissa juridiska 

fördelar i tolkningen av åsikts- och yttrandefrihet. Idag är över 800 000 användare 

registrerade på Flashback. (Flashback 2012)   
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2011 tilldelades Flashback Sveriges Radios journalistpris, Årets Medieorm. Detta efter 

att en anonym grupp på Flashback grävt fram bevis för att den prisbelönade fotografen 

Terje Hellesö manipulerat sina bilder (Bengtsdotter 2011). 

 

De traditionella medierna var tudelade till att Flashback fått ett journalistpris av 

Sveriges Radio. DN:s mediekrönikör Catia Hultqvist tyckte sig se förändrad syn på 

Flashback: ”Jag minns en tid när folk på riktigt var rädda för att gå in på Flashbacks 

sidor, diskussionsforumet var likställt med synnerligen ljusskygg verksamhet och dess 

medlemmar framställdes som en skock ondskefulla Gollum-troll. Flashback var 

dödsknarkarsajten för nazister, sexister och pedofiler. Punkt. Den 19 november 2011 

krackelerade den skräckbilden. Det var då en god fe utsänd från gammelmedierna 

svingade sitt spö och strödde stjärnstoft över Flashback”. (Hultqvist 2011) 

 

Expressens kulturchef Karin Olsson var tveksam till det etiska ställningstagandet i att ge 

ett journalistiskt pris till Flashback: ”Frågan är bara hur många gånger denna ihärdiga 

privat-spanare kontaktat chockade anhöriga och frågat om de vill att offrets namn ska 

publiceras? Hur ofta har han eller hon låtit en utgivare brottas med vilka uppgifter som 

det är rimligt att sprida till en större krets? Det brukade vara sådant som definierade en 

journalist”. (Olsson 2011) 

 

Sveriges Radios vd Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö bemötte Karin Olssons 

kritik genom att hänvisa till ett samhälle där gränserna mellan journalistik och sociala 

medier börjar suddas ut: ”Vi tror på en syntes mellan Journalistik 1.0 och 2.0. Ett nytt 

samspel utvecklas mellan å ena sidan professionella mediaorganisationer och å den 

andra – lyssnare, läsare och tittare men också andra kunskapsorganisationer i det 

moderna samhället. Det kallar vi Journalistik 3.0. Flashbackgrävarnas tråd ingick just i 

ett sådant samspel mellan traditionella medier och sociala medier”. (Svegfors Benkö 

2011) 

 

Samma år, 2011, nominerade journalisterna Yasmine El Rafie och Carl Fridh Kleberg, 

Flashback till journalistpriset Guldspaden, efter att forumet varit det medium där 

nyheten om de uppmärksammade våldtäkterna i Bjästa först publicerades. I samband 

med nomineringen efterlyser journalisterna Yasmine El Rafie och Carl Fridh Kleberg en 

diskussion kring journalisters förhållande till Flashback i ett debattinlägg på 
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Medierna.se: ”Flashback ÄR en het potatis men är det inte bättre att se vår nominering 

som en invit till den där diskussionen som ändå kommer att behöva föras förr eller 

senare? Ni vet – den om creddning, och journalisters förhållande till Flashback och 

nätkällor”. (El Rafie & Fridh Kleberg 2011)  

 

Journalisten och utbildaren Björn Häger tar upp diskussionen kring Flashback och dess 

påverkan på journalisten i facktidningen Journalisten. 

”Hänsynstänket hos svenska journalister minskar i betydelse när allt ändå finns en 

Google sökning bort. En sådan utveckling behöver inte vara negativ. Allmänheten bör 

få veta från säkrare källor än Flashback när ledande politiker har alkoholproblem eller 

fastnar i ett destruktivt sexmissbruk”. (Häger 2013) 

 

2.3 Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet redovisar vi tidigare forskning inom vårt forskningsområde. Då 

Flashback är ett relativt nytt medium har vi endast funnit en kandidatuppsats från 

Journalisthögskolan i Göteborg i artikelform i ämnet. Det finns dock ett antal 

kandidatuppsatser som berör andra sociala medier på Internet, exempelvis Twitter. 

Dessa kommer inte att redovisas här då de den vetenskapliga nivån på uppsatserna inte 

är tillräckligt hög. Däremot har det bedrivits forskning inom andra delar av vårt 

forskningsområde, som bland annat innefattar pressetik, journalistisk yrkesetik och 

digitala medier.  

 

2.3.1 Svensk pressetik 
 
1988 startade Lennart Weibull ett forskningsprojekt med syftet att belysa det pressetiska 

systemets utveckling. Forskningen ligger inom ämnet journalistik och utgångspunkten 

för forskningen är pressetikens historik. Boken Publicistiska seder- svensk pressetik i 

teori och praktik 1900-1994 är sammanfattningen av forskningen och redogör för den 

svenska pressetikens uppkomst, historia och anknytning i journalistiken. En del av 

forskningen består av frågeundersökningar genomförda år 1989 och 1994 med både 

journalister, allmänhet och informatörer. En annan del av forskningen består av 

fallstudier av Pressens Opinionsnämnds behandling av olika ärenden. Frågeguiden med 

journalisterna visar att de viktigaste publicitetsreglerna både år 1989 och 1994 enligt en 

majoritet av de tillfrågade är att ge korrekta nyheter, inte döma någon ohörd och ej tala i 
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egen sak. Lika stor del av allmänheten anser likt journalisterna att det är viktigt med 

försiktighet vid namnpublicering. Varsamhet med bilder är generellt lite mindre viktigt 

för allmänheten än för journalister överlag. För vår forskning är det intressant hur 

Börjesson och Weibull diskuterar de etiska problem som existerar inom 

kriminaljournalistiken som genre. Bland annat hur det är omöjligt att komma undan 

beroendet av polisen som källa och samtidigt verka utifrån etiska regler. Inom 

kriminaljournalistiken har den enskilda journalisten ett större ansvar gentemot publiken 

då det ofta handlar om avvägningar som har betydelse för människor på individnivå och 

i känsliga situationer. (Börjesson & Weibull 1995)  

 

2.3.2 Journalistisk yrkesetik 
 
Susanne Wigorts Yngvessons avhandling Den moraliska journalisten tar sin 

utgångspunkt i Svensk pressetik. I avhandlingen behandlas och argumenterar Wigorts 

Yngvesson för olika typer av yrkesetik och deras validitet.  

Vidare delar Yngvesson Wigorts in journalister, medmänniskor och makthavare i tre 

skilda kategorier. Stereotyper som ”den lilla människan” och ”den svaga”, används för 

att beskriva medmänniskan som journalisterna ofta identifierar sig med. Journalister ska 

visa hänsyn till medmänniskan och beskydda allmänheten. Bland annat genom att avstå 

namnpublicering om det riskerar att medföra lidande för enskild person. (Yngvesson, 

Wigorts 2006) 

 

Vi finner Susanne Yngvesson Wigorts användning av den sociala ansvarsteorin och 

konsekvensneutralitet i analysen av de pressetiska reglerna intressant för vår egen 

forskning.  

 

2.3.3 Nya digitala medier 
 
2007 publicerade David Gauntlett artikeln Media Studies 2.0 – Article on future of 

media studies, där han formulerade idén om Media Studies 2.0 i samband med den 

dåvarande diskussionen om Web 2.0. Media Studies 2.0 skulle vara ett kreativare och 

socialare sätt att närma sig Internet jämfört med Media Studies 1.0 där Internet 

behandlades som ett tillägg till de traditionella medierna och avhandlades i ett enstaka 

kursinslag i utbildningen. Gauntlett föreslog istället ett ”erkännande” av de nya digitala 

medierna där glorifieringen av traditionella medier ersätts, eller kompletteras, med ett 

ökat intresse för oberoende medieprojekt och andra former av gräsrotsjournalistik på 
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Internet. Vidare skulle traditionella forskningsmetoder ersättas med nya metoder som 

riktar fokus på människors kreativitet och överger de gamla tankarna om en passiv 

publik som matas av elitproducenter. Gauntlett påpekar att det inte var han som uppfann 

begreppet Media Studies 2.0 och förtydligar att artikeln syftar till att försöka klargöra 

skiftet mellan Media Studiers 1.0 och 2.0.  

 

Flera aspekter av Media Studies 2.0 återfinns i vårt syfte och våra problemställningar. 

Bland annat hur kriminaljournalister ser på att ett digitalt medium som Flashback 

genererar information sida vid sida med de traditionella massmedierna.  

 

2.3.4 Gräsrotsjournalister 
 
2012 publicerade Fröhlich, Quiring och Engesser (2012) en tysk studie vars syfte var att 

klarlägga de individuella dragen hos deltagande journalister – eller som de också 

betecknas i studien: gräsrotsjournalister. Studiens deltagare var gräsrotsjournalister på 

en tysk Internet-baserad portal för deltagarjournalistik vid namn Myhteimat. Forskarna 

studerade hur gräsrotsjournalisterna såg på sig själva och sin funktion. Hur de skrev 

artiklar, hur se såg på etablerade journalistiska färdigheter, och hur de såg på publiken. 

Ur dessa aspekter belyste forskarna vad som skiljer gräsrotsjournalister från 

traditionella professionella journalister. Studien visade bland annat att 

gräsrotsjournalisternas subjektiva kriterier som oro eller intressen var viktigare än de 

professionella journalisternas kriterier som relevans och aktualitet. Vidare var 

gräsrotsjournalisternas källor ofta baserade på personliga erfarenheter och deras 

personliga omgivning. Forskarna drog slutsatsen att den traditionella journalistiken 

skulle kunna dra nytta av gräsrotsjournalistiken genom att använda medborgarna som 

förstahandskällor vid katastrofer och tragiska olyckor eftersom medborgarna ofta är på 

plats före professionella journalister. Dessutom menade forskarna att integration och 

samverkan med publiken ökar förtroendet och läsarlojaliteten gentemot traditionella 

massmedier. 

 

 

3 Teori 
 
I den här delen beskrivs våra teoretiska referensramar. Här presenterar vi olika aspekter 

på etiska förhållningssätt som finns representerade inom journalistiken. Vi beskriver de 
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förutsättningar som kriminaljournalister idag arbetar under i det digitaliserade 

samhället. Vi vill också förklara vad sociala medier likt Flashback är och vilken 

betydelse mediet kan ha när det närmar sig den traditionella journalistiken. 

 

3.1 I allmänhetens tjänst – ett allmänt intresse 
 
De pressetiska reglerna är idag både yrkesregler och publicitetsregler i ett och beskriver 

de principer och riktlinjer som journalistkåren bör agera utifrån (Yngvesson, Wigorts 

2006, ss. 55-56).  

 

I dessa spelregler nämns de viktigaste principerna som journalistkåren ska verka utifrån. 

Där finns krav på egenskaper som korrekthet, allsidighet, oberoende och integritet.  

Journalister ska därför vara källkritiska och kontrollera sakuppgifter så långt det är 

möjligt, och ge allmänheten möjlighet att skilja mellan kommentarer och fakta. Helst 

ska all fakta vara bekräftad och ha en tydlig avsändare. I praktiken är det dock svårt att 

alltid upprätthålla kraven på källkritik. Ska journalisten avstå från att publicera en nyhet 

när berörda personer vägrar uttala sig? I praktiken ställs också journalister ofta mot den 

pressetiska regeln om att visa hänsyn till person, vilket också uppmärksammas särskilt i 

de pressetiska reglerna. Journalister brukar ofta känna till personliga förhållanden 

rörande personers privatliv men låta bli att publicera dessa då inte ett särskilt 

allmänintresse finns. Men tiderna har förändrats, i och med Internet finns det idag alltid 

någon som publicerar sensationslystna uppgifter om mer eller mindre kända personer. 

På bloggar, andra hemsidor och i kommentatorsfält, finns det många som publicerar – 

sällan med samma etiska förhållningssätt som professionella journalister. (Hadenius & 

Weibull & Wadbring 2011) 

 

De normer som beskriver journalistens samhälleliga ansvar ligger till grund för det som 

kallas allmänintresse vid val av nyheter, dess innehåll och dess form. Allmänintresset 

används dock ofta likadant av journalister utan egentliga kunskaper om vad som 

egentligen ligger i allmänhetens intresse. (Ekström & Nohrstedt 1996, ss. 44-45) 

 

Börjesson och Weibull (1995) beskriver kriminaljournalistens lojalitetsproblem där 

medierna måste kämpa med balansgången mellan att vara korrekta, återhållsamma med 

detaljer, försiktiga med att publicera uppgifter om misstänkta personer, hålla sig vän 

med polisen och se till publikens stora intresse kring brottsrapportering. Samtidigt som 
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det finns en stor vilja från medieföretagen bakom medierna, att göra journalistik som 

säljer och som publiken efterfrågar (Börjesson & Weibull 1995, s. 24). 

 

3.2 Konsekvensetik 
 
Föreställningen om att journalistiken verkar i allmänhetens tjänst är genomgående i 

journalistiken och dess etiska regelverk. Journalistikens uppdrag handlar om att hålla 

allmänheten informerad och samtidigt granska och avslöja oegentligheter i samhället. 

Till detta synsätt hör den sociala ansvarsteorin som strävar efter rättvisa och rättigheter. 

I praktiken handlar det om att hänsyn är viktigare än att publicera något som kan leda 

till skada för den enskilde personen. En journalist har därför som största ansvar att visa 

medkänsla och verka för samhällets bästa. (Wigorts, Yngvesson 2006) 

 

Som en motsats till det sociala ställningstagandet framhålls ofta att vara 

konsekvensneutral. Där kan sanningen gå före hänsyn för den enskilda personen. Att 

informera allmänheten är viktigare än att avstå från en publicering för att någon kan 

skadas. Medierna och journalisterna ska vara fria att publicera den information som de 

anser som sann och relevant. (Yngvesson, Wigorts 2006) 

 

Kant är en konsekvensneutralist som menar att det är först när en person ställs mot 

moraliska problem som moralen utvecklas genom handling. Enligt Kant beskrivs etik 

genom de moraliska handlingskoder och principer som visar hur människan ska agera i 

olika situationer. Dessa styrs först och främst av förnuftet, utan tankar på konsekvenser 

av en möjlig publicering, så länge informationen är sann och relevant. (Bengtsson 2007) 

 

3.3 Det praktiska medvetandet 
 
Etiken är en del av det som Giddens kallar det praktiska medvetandet, alltså den 

kompetens vi besitter utan att behöva tänka efter och som vi också tillämpar i vardagen 

för att hantera olika situationer som uppstår. När man reflekterar över hur man agerar i 

olika situationer är det ofta det diskursiva medvetandet som är aktivt enligt Giddens. 

Men det pågår alltid ett utbyte mellan det praktiska och diskursiva medvetandet. På så 

sätt kan handlingar, efter diskussion, bli rutiner som sedan kan användas på daglig 

basis. (Johansson 1995, s. 43) 
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Ekström och Nohrstedt (2006) använder Giddens förklaring till upplägget av deras 

forskning. De menar att eftersom att journalisters etik ligger i det praktiska 

medvetandet, är det omöjligt att fråga dem om deras handling eftersom forskaren skulle 

få svårt att särskilja vad som är etik och ideal hos de journalister de studerar. Därför har 

de valt deltagande observation som metod. 

 

3.4 Kommunikation på Internet 
 
I vår studie ser vi inte Internet som ett eget massmedium. Utan likt Hadenius och 

Weibull, Wadbring (2011) definierar vi Internet som en plattform eller teknik.  

 

En studie i vad publiken sökte efter på Internet från 2010 visar att e-post och 

informationssökning var de två största användningsområdena. Det fanns också en 

tendens att användningen av de sociala medierna ökade. Samtidigt har publikens 

möjligheter till interaktivitet förändrats på Internet. Numera är publiken en medskapare, 

vilket betyder att det numera finns både användargenererat och professionellt material 

tillgängligt på Internet. Dock finns det fortfarande en avskiljning mellan avsändarna: 

information på en tidnings hemsida är skapad av en journalist medan information på ett 

nätforum inte är det. (Hadenius & Weibull & Wadbring 2011) 

 

Det är främst under de senaste tio åren som kommunikationen mellan människor 

förändrats drastiskt. Om vi för tio år sedan inte var nöjda med ett läkarbesök berättade 

vi det kanske för familj och vänner, idag skriver vi det på Twitter. Förut hade bara 

tidningar, radio och tv den räckvidden – mediaföretag som lyder under pressetiska 

regler. Idag är vi alla ansvariga utgivare på Internet oavsett om vi besitter kunskap om 

vad vi får, eller inte får säga. (Lindvall 2012)  

Samtidigt har den förändrade kommunikationen bidragit till förändrade arbetsvillkor 

inom journalistiken. Produktionstakten för journalisterna har ökat i takt med 

spridningen av journalistik i olika medieformer på nätet. Men internet har också medfört 

att stressade journalister numera kan få tag i information utan att lämna kontorsstolen 

(Quinn 2002 se Fenton 2010, s. 7). 
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3.5 Sociala medier  
 
Lindgren (2012) definierar sociala medier som hemsidor och applikationer där 

användare, det vill säga publiken, kan skapa material. Själva idén med sociala medier är 

att människor gör sina röster hörda i samhället genom att skapa och agera.  

 

Enligt Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) är begreppet medium, som i sociala 

medier, något missvisande då det kan skapa associationer till en gammaldags och 

enkelriktad kommunikationsform. Det borde istället kallas för sociala fora eller nätverk 

på digitala plattformar då det handlar om tekniker som gör det möjligt för enskilda 

människor att skapa kontakter och kommunicera med varandra. Dessa nätverk fungerar 

på samma sätt som traditionella medier genom att sprida nyheter och skapa opinion. Det 

har tillexempel ansetts att de sociala nätverken haft inflytande i den ökade 

samhällskritiken i Kina. Trots detta menar Hadenius, Weibull och Wadbring att de 

sociala medierna inte utgör någon konkurrens mot de traditionella medierna eftersom de 

fyller olika funktioner. Sociala medier används snarare som ett komplement till 

traditionella medier som dagspress, radio och tv. 

 

3.6 Publiken som medskapare på Internet 
 
Fröhlich, Quiring och Engesser (2012) menar att integration och samverkan med 

publiken kan öka förtroendet för traditionella massmedier. Kunskap om publikens 

behov, önskemål och förväntningar är viktigt för att skapa konkurrenskraftiga 

medieformer, särskilt då de traditionella massmedierna står inför ekonomiska 

utmaningar. Eftersom det finns många olika medieformat på Internet som bygger på 

deltagarnas användning som bloggar, sociala medier och sociala nätverk, menar 

forskarna att det krävs en genomgående definition av medieformatens koncept. Därför 

har forskarna systematiserat olika definitioner som alla kan relateras till begreppet 

deltagande journalistik. 

 

3.6.1 Amatörjournalistik 
 
Fröhlich, Quiring och Engesser (2012) beskriver amatörjournalistik som en outvecklad 

form av journalistik, producerad av lekmän (kan även kallas lekmansjournalistik) och 

amatörer som sällan lever upp till en journalistisk standard. Syftet med 

amatörjournalistiken är att skapa opposition mot den professionella journalistiken. 
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Fröhlich, Quiring och Engesser menar att möjligheterna med Internet i form av låga 

kostnader för produktion och publikation har bidragit till en ny generation av icke-

professionella journalister som producerar och publicerar information på Internet.  

 

3.6.2 Medborgarjournalistik 
 
Fröhlich, Quiring och Engesser (2012) beskriver medborgarjournalistik som en 

medborgarorienterad och deltagande journalistik. Nätverksjournalistiken ryms också 

inom ovanstående beskrivning och syftar främst till en journalistik med öppen 

nätverksstruktur istället för hierarkisk distributionsstruktur.  

 

Fröhlich, Quiring och Engesser menar att medborgarjournalistiken kan bidra till en 

mångfald av åsiktsyttringar och ge viktig stimulans till traditionell journalistik i form av 

äkthet, jämlikhet och publikorientering. Jämfört med traditionella massmedier som 

hellre diskuterar nationell politik kan medborgarjournalistiken ge ett mer lokalt fokus. 

Traditionell journalistik skulle till exempel kunna dra nytta av medborgarjournalistiken 

genom att använda medborgarna som förstahandskällor vid katastrofer och olyckor 

eftersom medborgarna ofta är på plats före professionella journalister. 

Medborgarjournalistik ställer större krav på användarna då skapandet av nyheter ligger 

helt i händerna på allmänheten som både blir producenter och publik. (Gillmor 2006 se 

Fröhlich & Quiring & Engesser 2012, s. 1045) 

 

3.6.3 Gräsrotsjournalistik 
 
Gräsrotsjournalistik är en journalistisk form där medborgarna tar del i det offentliga 

samtalet. Nya publiceringsverktyg på Internet, som bloggar och kollektiva former av 

kommunikation, har gynnat framväxten av gräsrotsjournalistiken (Gillmor 2006 se 

Fröhlich & Quiring & Engesser 2012, s. 1045). 

 

Fröhlich, Quiring och Engesser (2012) placerar begreppet gräsrotsjournalistik inom 

samma definition som deltagande journalistik, och beskriver det som en mer utvecklad 

form av journalistik än amatörjournalistik. Deltagande journalistik syftar till att uppfylla 

viktiga demokratiska funktioner och att utmana och konkurrera med professionell 

journalistik.  
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3.7 Etik och källkritik i den digitala världen 
 
Det digitala samhället har skapat förutsättningar för att vem som helst kan agera 

journalist. Men många menar att den deltagande journalistiken devalverar 

journalistikens professionalitet och de normativa värden som professionen står för. 

Anonyma användare publicerar information på bloggar och forum, utan 

konsekvenstänk. Informationen kan ifrågasättas utifrån relevans och korrekthet. 

Kritikerna menar att dessa typer av informationsförmedlare inte tillför något till 

journalistikens utveckling utan bara öppnar upp för en flodvåg av skvaller. (Silvia 2001 

se Fenton 2010, s.10) 

 

Inom den traditionella journalistiken är saklighet och korrekthet två fundament i 

diskussionen kring källkritik. I den praktiska journalistiken ställs ”sanningskravet” mot 

ett tredje krav: hänsynen till person, något som uppmärksammas i de pressetiska 

reglerna. Men i den digitaliserade världen har det öppnats nya vägar och nya plattformar 

för publiken att ta del av fakta direkt på nätet. Vilket betyder att publiken inte längre 

behöver använda de traditionella massmedierna för att få information. Men till skillnad 

från journalisterna så är det etiska tänkandet inte lika självklart bland de som publicerar 

på nätet. Ett globalt exempel, är databasen Wikileaks som skakat om den politiska 

makten i flera länder, bland annat genom att publicera tiotusentals dokument om den 

amerikanska krigsföringen i Afghanistan. Samtidigt ifrågasätts Wikileaks trovärdighet 

då det florerar mycket rykten och skvaller på databasen. (Hadenius & Weibull & 

Wadbring 2011) 

 

Trovärdighet är den faktor som kanske har påverkats mest sedan uppkomsten av nya 

nyhetsförmedlare på Internet. Forskarna representerar två läger där somliga menar att 

trovärdigheten är hotad medan andra menar att trovärdigheten ökar när traditionella 

massmedier inte längre har kontroll över vad som sprids som nyheter. (Ljuslinder 2012) 

 

4 Metod 
 
Vi ville göra en studie kring hur svenska kriminaljournalister ser på mediet Flashback. 

Men vilken metod passade vårt syfte bäst?  
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en kvalitativ metod det rimliga valet om syftet är 

att förstå hur någon resonerar. Kvale och Brinkmann motiverar resonemanget med en 

tidigare studie av ungdomars upplevelser av sitt första samlag: om man verkligen, på 

djupet, vill förstå hur en människa kände kring sitt första samlag så är det på sin plats att 

fråga dem hur de kände. Dimman skingrades: vi borde givetvis fråga svenska 

kriminaljournalister hur de ser på mediet Flashback. Därför har vi gjort en kvalitativ 

intervjustudie. 

 

4.1 Data och urval 
 
I vår studie ville vi inte skjuta mygg med kanoner. Därför var vi inte intresserade av att 

uppnå representativitet i vårt urval. Eller som Trost (2005) uttrycker det: urval vid 

kvalitativa studier är inte representativa i statistisk mening, så varför försöka få dem att 

bli det? Därför fokuserade vi istället på att få så mycket och kvalitativ information som 

möjligt genom ett fåtal väl genomförda intervjuer.  

 

Enligt Halvorsen (1992, s. 102) är ett strategiskt urval att föredra när det är få 

undersökningsenheter som ska undersökas. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det 

strategiska urvalet gynnsamt när man vill studera människor som har mest kunskaper 

inom det område man vill studera och enligt Johannessen och Tufte (2003) bör 

utgångspunkten för det strategiska urvalet vara lämplighet. Med lämplighetsaspekten i 

åtanke gjorde vi därför ett strategiskt urval av svenska kriminaljournalister som var 

verksamma i olika typer av redaktionella miljöer. Då varje redaktion är unik utgick vi 

från de tidningar/radiostationer/tv-program, som vi ansåg vara mest lämpliga för att 

kunna ge intressanta aspekter och synpunkter utifrån syftet och frågeställningarna i vår 

intervjustudie.  

 

Vi ville även skapa en variation i urvalet av våra kriminalreportrar i enlighet med Trosts 

(2005, s. 117) princip: ”urvalet ska helst vara heterogent inom den givna 

homogeniteten”. Därför använde vi oss av kategorier som ålder, kön och spridning (riks 

och lokal nivå, upplagestorlek och spridningsmöjlighet) som riktlinjer i vårt urval. 

 

Efter åtta genomförda informantintervjuer nådde vi den gräns som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver som mättnadspunkten: där intervjuerna inte längre bidrog 

med ny kunskap. Därmed omfattas den empiriska datan i vår studie av åtta 
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informantintervjuer med åtta kriminalreporter fördelade på en kvällstidning, en 

dagstidning, tre olika lokaltidningar, en lokal radiokanal inom public service, ett 

samhällsgranskande tv-program inom public service samt ett kommersiellt tv-program 

som behandlar brott.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi började vårt insamlingsarbete med att skapa en intervjuguide (se bilaga) där vi precis 

som Trost (2005) förespråkar, skapade innehållet och ordningen utifrån studiens syfte. I 

guiden operationaliserade vi våra problemställningar till öppna frågor. De öppna 

frågorna var viktiga för att få kriminaljournalisterna att lägga ut orden och berätta vad 

de faktiskt tyckte och tänkte – inte om de tyckte på det ena eller det andra viset. Om det 

var syftet hade en surveyundersökning passat bättre. (Trost 2005, ss. 40-42) 

 

Vi tog kontakt med fem reportrar genom det sociala mediet Twitter och en reporter 

genom det sociala mediet Facebook. Övriga kontaktades genom telefon. Därefter 

avtalades tid för intervju när det passade reportrarna bäst.  

 

Två provintervjuer genomfördes i skarpt läge över telefon med två kriminalreportrar 

fördelade på en lokaltidning och en radiostation inom public service. Detta för att se hur 

vår intervjuguide fungerade i praktiken. Provintervjuerna blev så pass lyckade att vi 

inkluderade dem i vår studie.  

 

Sex utav sammanlagt åtta informantintervjuer har gjorts över telefon med 

kriminalreportrar runt om i Sverige. Dessa intervjuer spelades in i ljudstudio. Valet av 

telefonintervju innebar ett ställningstagande i frågan om kvaliteten på våra intervjuer.  

Trost (2005) menar till exempel att telefonintervjuer inte är lämpade för djupgående 

intervjuer.  

 

Våra telefonintervjuer gav dock ett bra resultat i provintervjuerna. Därtill ansåg vi att 

professionella journalister bör vara så pass vana vid intervjusituationer att det går att 

upprätta en gynnsam intervjusituation över telefon. Det bör också tilläggas att 

tidsaspekten var en avgörande resurs att förhålla sig till i vår studie. Möjligheten att 

genomföra ett flertal av intervjuerna över telefon visade sig vara en förutsättning för vi 

skulle hinna genomföra vår studie på utsatt tid. Resterande intervjuer genomfördes 
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lokalt på respektive kriminalreporters redaktion. Dessa intervjuer spelades in med hjälp 

av ljudupptagare. Intervjuernas längd var i genomsnitt 40 minuter. Den kortaste 

intervjun tog strax under 30 minuter. Den längsta intervjun var cirka 55 minuter lång. 

Enligt Trost (2005) är längden på intervjuerna en smaksak beroende av vad som är 

etiskt rimligt. Samtliga åtta intervjuer transkriberades till dator efter intervjutillfället.  

 

4.3 Analysmetod 
 
Vi har genomfört meningskoncentrering som analys. Vi inledde vår analysfas med att 

transkribera våra intervjuer med hjälp av ett konventionellt ordbehandlingsprogram på 

8-12 sidor. När datainsamling var slutförd resulterade det i runt 70 sidor av 

intervjumaterial.  

 

Därefter följde vi de fem steg som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver ingår i en 

meningskoncentreringsanalys. Meningskoncentrering handlar om att korta ner 

intervjupersonens uttalanden till den egentliga innebörden i några få ord. Allt för att 

finna huvudteman utifrån intervjupersonernas uttryckta mening som sedan mer 

genomgripande kan analyseras genom de teoretiska utgångspunkterna. 

 

Först läste vi båda genom intervjuutskrifterna för att hitta olika övergripande tankar, och 

uppmärksamma varandra på olika infallsvinklar i materialet. Efter att ha läst igenom 

intervjuutskrifterna genomgående, sorterade vi intervjupersonernas naturliga 

meningsbyggnad utifrån deras exakta formulering till en sammanfattning. I det tredje 

steget skapade vi enkla teman utifrån intervjupersonernas tematiserade formuleringar 

och det vi upplever vara deras synsätt. I ett fjärde steg ställde vi analysfrågor till våra 

teman. I ett femte steg beskrivs de olika teman kopplat till våra teoretiska referensramar 

i beskrivande text. 

  

Resultaten av vår analys presenteras genom följande fyra övergripande temaområden: 

- Ett sätt att spara tid och hänga med i samtiden 

- Som vilken källa som helst 

- Ett granskande forum och något helt annat än journalistik 

- Vi och dem – etiken skiljer dem åt 
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4.4 Etik 
 
Trost (2005) är tydlig med att ingen forskning är så pass viktig att den kan tumma på de 

etiska kraven. 

 

I vår studie har vi därför vidtagit nödvändiga åtgärder enligt vedertagna kriterier för att 

säkerställa en etiskt godtagbar forskning. Inför intervjusituationerna var vi noga med att 

informera intervjupersonerna om vad studien handlar om, och hur den relaterar till deras 

profession. Vi har även förklarat syftet med vår studie och hur intervjumaterialet 

kommer användas i vår analysfas.  

 

Trost (2005) höjer dock ett varningens finger för att för mycket information kan 

innebära en påverkan på intervjupersonernas föreställningsvärld. Därför har vi inte 

berättat vilka frågor vi kommer ställa. Vi har också utlovat anonymitet till våra 

intervjupersoner. Men som Trost säger så kan anonymiteten bli ett praktiskt problem i 

redovisningen. Vi har därför gjort ett antal ställningstaganden i redovisningen av 

intervjuerna enligt Trosts princip: uppgifter som behövs i analysen bör bara tas med om 

de inte underlättar en identifikation.  

 

Därmed informerade vi våra intervjupersoner om att intervjuerna inte kommer redovisas 

i sin helhet, att uppgifter som kan underlätta identifikation av intervjupersonerna inte 

kommer redovisas och att vi kommer fingera deras namn i analysdelen. Notera: vi har 

inte fingerat några uppgifter i intervjuerna då Kvale & Brinkmann (2009) menar att 

detta kan peka ut felaktiga personer  

 

Avslutningsvis beslutade vi att inte redovisa vilka medier som intervjupersonerna är 

verksamma på. Beslutet grundade sig i att vissa lokalredaktioner bara har en 

kriminalreporter – vilket skulle leda till en indirekt identifikation av intervjupersonen. 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet– i en intervjustudie 
 
Validitet är enligt Kvale och Brinkmann (2009) beroende av själva intervjusituationen. 

Det handlar om kvalitén på intervjun, hur frågorna ställs och att det intervjupersonerna 

verkligen menar kommer fram. I utskriften av intervjun handlar det om hur forskaren 

överför talspråk till skriftspråk på ett lämpligt vis och att det genomgående sker 
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konsekvent från intervju till intervju. I analysen handlar det om att analysfrågorna ska 

vara kopplade till vårt syfte och våra teorier. Samt själva upplägget av studien, och hur 

genomförandet återkopplar till syfte och problemställning. Sammanfattningsvis bör alla 

stegen i forskningen vara förnuftiga och forskaren ska ifrågasätta alla resultat och inte ta 

något för givet. (Kvale & Brinkmann 2009) 

 

När vi har intervjuat har vi varit noga med att förstå intervjupersonernas uttalanden rätt. 

Alla intervjuer har spelats in, vilket har säkerställt korrekta uttalanden vid överföring 

från tal till skriftspråk vid transkriberingen. Vid transkribering har vi valt att återge alla 

intervjuuttalandena ordagrant, vi har dock inte återgett pauser och skratt eftersom 

avsikten med intervjuerna inte var en ingående språklig- eller samtalsanalys.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar reliabilitet ofta om huruvida resultatet som 

framkommit i forskningen skulle vara detsamma om andra forskare genomfört samma 

forskning. Där handlar det om att inte använda sig av ledande frågor så att svaren 

påverkas. Om påstående används så avser det att klargöra vad intervjupersonen mer 

exakt menar och då är det en medveten intervjuteknik. För oss handlar därför reliabilitet 

om ifall intervjupersonerna skulle svarat likadant på samma frågor ifall en annan 

forskare intervjuat dem. Därför har vi noga utformat en utförlig frågeguide (se bilaga) 

utan ledande frågor. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) får intervjuforskning ofta kritik för att det är för få 

intervjupersoner för att det ska gå att generalisera resultaten. Men varför ska man 

generalisera? Det finns visserligen krav att på samhällsvetenskapen ska producera 

generaliserbar kunskap som är vetenskapligt korrekt och giltig för alla människor på 

alla platser. Men det finns också pragmatiska, diskursiva och konstruktionistiska 

ansatser som ser kunskap som socialt och historiskt baserade former av handling och 

förståelse i vår sociala värld. För att göra det möjligt att överföra forskningsresultaten 

på andra situationer och undersökningspersoner är det viktigt att resultaten bygger på 

rika kontextuella beskrivningar och att forskarna kan argumentera för att det är möjligt 

att överföra intervjuresultaten till andra situationer och personer.  

 

Vi ämnar inte att genom vår forskning skapa kunskap som går att generalisera utan vi 

vill skapa förståelse för ett outforskat område genom journalisters perspektiv. Vi har 
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därför gjort utförliga beskrivningar av vår arbetsprocess och arbetsmetod för att kunna 

överföra våra intervjuresultat till andra journalister och andra situationer inom 

journalistiken. 

 

4.6 Förteckning över intervjupersoner 
 
Med hänvisning till tidigare beskrivningar av urval och etik kommer vi använda 

fingerade namn på intervjupersonerna som representerar ordningsföljden som 

intervjuerna genomfördes i. Intervjupersonernas arbetsplatser beskriver vi bara 

generellt.  

 

Intervjuperson 1 kallar vi för Adam. Han jobbar som kriminalreporter på en 

lokaltidning. 

Intervjuperson 2 kallar vi för Beatrice. Hon jobbar som kriminalreporter på lokalradio 

inom public service. 

Intervjuperson 3 kallar vi för Carl. Han jobbar som kriminalreporter på en kvällstidning. 

Intervjuperson 4 kallar vi för David. Han jobbar som kriminalreporter på en 

lokaltidning. 

Intervjuperson 5 kallar vi för Erika är kriminalreporter. Hon jobbar på tv inom public 

service. 

Intervjuperson 6 kallar vi för Fredrik. Han jobbar som kriminalreporter på en 

lokaltidning. 

Intervjuperson 7 kallar vi för Gudrun. Hon jobbar som kriminalreporter på kommersiell 

tv. 

Intervjuperson 8 kallar vi för Hans. Han jobbar som kriminalreporter på en dagstidning. 

 

 

 

 

 

 

5 Resultat och Analys 
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5.1 Ett sätt att spara tid och hänga med i samtiden 
 
Alla de intervjuade kriminaljournalisterna uppger att de besökt Flashback i egenskap av 

sin journalistiska yrkesroll och då främst för att läsa om olika brotts- och kriminalfall. 

Dock skiljer sig deras journalistiska syften. 

 

Carl, Erika och Gudrun är ofta inne på Flashback och läser. Medan Adam, Fredrik, 

Beatrice, Hans och David säger sig vara inne mer sällan. Gemensamt för alla är att de 

läser det som skrivs på Flashback om de olika kriminalfall de arbetar med som 

kriminaljournalister. 

 

Kriminaljournalisten Adam tycker att Flashback är ett enkelt sätt att få tag på 

information som annars kan vara svår att få tag på.  

David kan inte minnas att han hittat någon ny information på Flashback. 

”Jag kan inte minnas att jag haft någon nytta av det på det viset alltså. Det 

är möjligt att man någon gång kanske har läst något och sedan i kontakt 

med polisen, har vi har frågat. För att se om det var något som låg bakom. 

Men jag kan liksom inte minnas att det kommit någon ny information den 

vägen.”  

 

Fredrik ser Flashback som ett verktyg för att spara tid. 

”... Kommer det ett åtal och ett förundersökningsprotokoll på 2800 sidor är 

det ingenting som jag kan sitta och läsa igenom på en kväll. Men då finns 

det entusiaster som kanske inte har något arbete som redogör, jag har ju 

förundersökningsprotokollet, och de kan sitta och klargöra på den här sidan 

står det här och det här. Och på så sätt så är det ingen anledning för mig att 

ifrågasätta sanningshalten för det är ju bara att slå upp en sida och kolla 

och där står det intressant information. Så det är ju ett hjälpmedel i mitt 

jobb... För jag har ju inte hur mycket tid eller hur mycket resurser som 

helst...” 

 

Fredriks beskrivning av sin arbetssituation och hur han använder Flashback, speglar 

dagens förändrade arbetsvillkor inom journalistiken, som det digitaliserade samhället 

har bidragit till.  
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Internet har skapat nya möjligheter att snabbt sprida information som har bidragit till en 

ökad konkurrens om publiken. Vilket har lett till att allt mer stressade journalister, som 

ska publicera material i olika medieformer, men under samma tid som förut. Men 

Internet har också underlättat journalisternas arbete då de idag inte behöver lämna 

varken redaktion eller datastol för att få tag i information. (Quinn 2002 se Fenton 2010, 

s. 7) 

Erika berättar att hon ofta är inne på Flashback och andra forum på Internet på grund av 

sitt samhällsintresse. Hon ser det som ett sätt att hålla sig uppdaterad och jämför det 

med att läsa tidningar. 

”Jag är inne på så många forum som möjligt, beroende på vilket jobb jag 

gör. När man är samhällsintresserad så är ju internet, tidningar, radio och 

allt möjligt intressant att hänga med i, titta och läsa. Så jag jämställer det 

litegrann med det.” 

 

David menar att det skapas möjligheter för journalister när människor gör sina röster 

hörda på sociala medier som Flashback. Genom att läsa och lyssna av vad som skrivs 

kan journalister ta temperaturen på samhällsklimatet och hänga med i de debatter som 

förs. 

”Flashback är ett sätt att lära sig sin egen tid... Hur tänker unga människor 

idag? Hur pratar de? Flashback är inget viktigt journalistiskt verktyg. Utan 

mer för att veta hur snacket går, likväl som man följer Twitter eller 

Facebook.” 

 

Beatrice ser också journalistiska funktioner i Flashback, bland annat genom att läsa av 

stämningar och rykten för att få uppslag till jobb att gå vidare med. 

”Man kan bilda sig en uppfattning av vilka rykten som går kring en viss 

händelse liksom, genom att ta del av vad som skrivs på Flashback. Precis 

som man kan ta del av rykten om man åker ut till en plats där någonting har 

hänt. Så kan man ibland kanske få ett uppslag att gå vidare på, en fråga 

som man kanske inte reflekterat över själv.” 

 

Hans är inne på Flashback ibland men ser sällan några journalistiska vinster i forumet 

då hans erfarenhet är att det undantagsvis kommer upp information på Flashback som 

han som kriminalreportrar inte redan känner till.  
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”Flashback befinner sig en rätt bra bit ner i min journalistiska 

verktygslåda… För att det sällan kommer fram något som jag inte redan 

vet. Att läsa spekulationer om vem det skulle vara är helt meningslöst för 

mig.” 

 

Flera av de intervjuade journalisterna verkar se Flashback som något som kan liknas vid 

en ventil där samhällets röster kan göra sig hörda, en beskrivning som faller in under 

Lindgrens (2012) definition av sociala medier där användarna är de som utgör själva 

kärnan i verksamheten genom att skapa och agera tillsammans, och på så sätt göra sina 

röster hörda.  

 

Att journalisterna faktiskt går in och tar del av det som skrivs på Flashback, oavsett om 

de använder informationen eller inte, är ett exempel på hur publikens möjligheter till 

interaktivitet har förändrats med hjälp av Internet. Numera är publiken en medskapare 

vilket betyder att det finns både användargenererat och professionellt material 

tillgängligt på Internet (Hadenius & Weibull & Wadbring 2011). 

 

Och även om det förhåller sig så som Hadenius & Weibull & Wadbring (2011) säger, 

att det fortfarande finns en avskiljning mellan avsändarna (att information på en 

tidnings hemsida är skapad av en journalist medan information på nätforum oftast inte 

är det) så är journalisternas erfarenheter av Flashback ett exempel på att avsändarna 

aktivt tar del av varandras information. 

 

5.2 Som vilken källa som helst 
 
Enligt Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) fungerar sociala nätverk på samma sätt 

som traditionella medier genom att sprida nyheter och skapa opinion. Trots detta menar 

Hadenius, Weibull och Wadbring, att de sociala medierna inte utgör någon konkurrens 

mot de traditionella medierna eftersom de fyller olika funktioner. Sociala medier 

används snarare som ett komplement till traditionella medier som dagspress, radio och 

tv. 

 

Det råder dock delade meningar bland kriminaljournalisterna om hur Flashback ska 

användas. Beatrice definierar Flashback som en källa till uppslag, medan Gudrun inte 

ser Flashback som en källa utan en sida med ledtrådar att använda i fortsatt grävande. 
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Erika betonar starkt att hon inte ser Flashback som en källa utan en sida med 

information som måste bekräftas av oberoende källor. Samtidigt anser hon att Flashback 

är en bra informationskälla, om informationen som hon hittar kan källkontrolleras 

kritiskt. 

 

Erika och Fredrik betonar vikten av journalistens förkunskaper för att kunna värdera 

den information som finns på Flashback. Carl och Erika menar att information från 

användare på Flashback bör värderas på samma sätt som information från människor 

ute i ”verkligheten”, för att kunna avgöra vad som är rimligt och vad som är ogrundade 

rykten. 

”På samma sätt som om du åker ut i ett bostadsområde där ett brott har 

skett och pratar med människor live, gör du med människor som skriver på 

Flashback. Du värderar den informationen, vad som är rimligt som de 

säger, är det här ett rykte, eller är det någon som sagt till de vad som har 

hänt eller…” 

 
I spelreglerna för press, radio och tv (2010) finns de viktigaste principerna som 

journalistkåren ska verka utifrån. Det handlar om korrekthet, allsidighet, oberoende och 

integritet. För att kunna uppnå dessa kriterier och principer ska journalisterna vara 

källkritiska och kontrollera sakuppgifter så långt det är möjligt. Och ge allmänheten 

möjlighet att skilja mellan kommentarer och fakta. Helst ska all fakta vara bekräftad och 

ha en tydlig avsändare (Hadenius & Weibull & Wadbring 2011). 

  

På Flashback är det svårt att identifiera avsändaren eftersom användarna är anonyma 

(Kleja, 2007). Därför är det också svårt att bekräfta vad som är sant och vad som är 

falskt av den information som sprids på Flashback. Återkommande för samtliga 

intervjupersoner är dock förhållningssättet att all information på Flashback måste 

behandlas källkritiskt, det vill säga att alltid kontrollera och bekräfta uppgifter med 

hjälp av oberoende källor. Och trots svårigheterna står alla av de intervjuade 

journalisterna fast vid att det är lika viktigt, om inte viktigare, att leva upp till de 

källkritiska principerna när det handlar om källor på Internet, eftersom publiken har 

svårt att själva värdera information framför dataskärmen. 
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Carl ser visserligen en problematik med anonyma uppgiftslämnare på Flashback, men 

påpekar samtidigt att det är en problematik som inte på något vis är unik:  

”Jag använder uppgifter från uppgiftslämnare. Att de lämnar uppgifterna 

på Flashback är egentligen oväsentligt. Utan det är samma etiska dilemma 

med alla anonyma uppgiftslämnare, att alla uppgifter måste kontrolleras 

och verifieras innan man kan använda dem.” 

 

Trovärdighet är kanske den faktor som har påverkats mest av uppkomsten av nya 

medier på Internet. Somliga forskare menar att trovärdigheten är hotad medan andra 

menar att trovärdigheten ökar när traditionella massmedier inte längre har kontroll över 

vad som sprids som nyheter (Ljuslinder 2012)  

 

Hans sätter problematiken i en större kontext och hänvisar till ett förhållningssätt där 

inga personer eller uppgifter är trovärdiga innan de genomgått en grundlig källkontroll. 

 ”I min värld har ingen någon trovärdighet alls, man måste alltid göra 

 någon typ av källkontroll och värdera varför en person säger vad den gör. 

 Då hamnar en åklagare i ett bättre trovärdighetsläge eftersom att 

 åklagare enligt tjänsten inte får ljuga. Medan en kriminell får ljuga hur 

 mycket den vill. Så i grund och botten så kan man inte ta några uppgifter 

 för en absolut sanning bara för att någon säger det.” 

 

Carl och Hans har ett pragmatiskt förhållningssätt till användningen av anonyma källor 

på Flashback. De lutar sig mot journalistkårens grundläggande principer kring 

korrekthet, allsidighet, oberoende och integritet och applicerar det på Flashback som om 

det vore vilken källa som helst. På så sätt låter de inte källornas anonymitet stå i vägen 

för de journalistiska möjligheterna. Ett förhållningssätt som kan kopplas till Giddens 

teori kring det som han kallar för det praktiska medvetandet – alltså den kompetens som 

journalisterna besitter utan att behöva tänka efter och som de också tillämpar i vardagen 

för att hantera olika situationer som uppstår (Johansson, 1995, s. 43). 

 

5.3 Ett granskande forum och något helt annat än journalistik  
 
Det finns många olika medieformat på internet som bygger på deltagarnas användning i 

form av bloggar, sociala medier och sociala nätverk. Forskarna Fröhlich, Quiring och 

Engesser (2012) har definierat medieformatens koncept och systematiserat definitioner 



  
 

29 

som de menar alla kan relateras till begreppet deltagande journalistik. Forskarna har 

kommit fram till olika inriktningar av begreppet, bland annat dessa tre: 

medborgarjournalistik, gräsrotsjournalistik och amatörjournalistik. 

 

Kriminaljournalisten Adam använder termen gräsrotsjournalistik när han beskriver 

Flashback. 

 ”Alltså om man tittar på vad forumet som jag förstår det grundades från 

början som någon slags allmän typ av gräsrotsjournalistik… Och jag kan 

tycka att idén var ju väldigt bra. Jag menar med det här att allmänheten 

själva ska kunna ta reda på fakta, gräva och granska.” 

 

Adams resonemang kring Flashback kan kopplas till Fröhlich, Quiring och Engessers 

(2012) definition av gräsrotsjournalistiken som en journalistisk form där deltagarna tar 

del av det offentliga samtalet som utvecklats med hjälp av nya sociala medier på 

Internet. Syftet med gräsrotsjournalistiken är att uppfylla viktiga demokratiska 

funktioner och på så vis utmana den traditionella journalistiken.  

 

Adams beskrivning av Flashback kan också kopplas Hadenius & Weibull & Wadbrings 

(2011) resonemang att publiken numera är en medskapare på nätet. Ett resultat av detta 

är, som vi tidigare nämnt, att det numera finns både användargenererat och 

professionellt material tillgängligt på nätet. 

 

När Hans väl är inne på Flashback letar han efter förstahandsuppgifter som 

ögonvittnesskildringar från människor som var på plats vid händelsen av ett brott.  

”Då letar jag efter tips och information av den typen att det har det skett ett 

mord och någon påstår sig känna gärningsmannen, den misstänkte, offret, 

en granne eller någonting och berättar ja förstahandsuppgifter, som jag såg 

när polisen stormade in och de var tjugo personer. Sådana uppgifter som 

jag inte redan känner till, som ögonvittnesskildringar.” 

Hans beskrivning av hur han använder Flashback för att söka förstahandsuppgifter 

vilket skulle kunna kopplas till Fröhlich, Quiring och Engessers (2012) teori om 

medborgarjournalistik. Där menar de att traditionell journalistik kan dra nytta av 

medborgarjournalistikens kvalitéer genom att använda sig av medborgare som 

förstahandskällor vid större händelser. Medborgarjournalistik bygger på deltagande, då 
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den information som publiceras inte styrs av hierarkiska distributionsstrukturer utan 

öppna nätverksstrukturer där användarna står för innehållet. Medborgarjournalistiken 

kan bidra till en mångfald av åsiktsyttringar och en stimulans till den traditionella 

journalistiken genom ett mer publik orienterat, jämlikt och äkta innehåll. Där 

medborgarna blir både producenter och publik när skapandet av nyheter helt ligger i 

deras händer. (Fröhlich & Quiring & Engesser 2012) 

 

2011 tilldelades Flashback Sveriges Radios journalistpris, Årets medieorm, efter att en 

anonym grupp på Flashback grävt fram bevis för att den prisbelönade fotografen Terje 

Hellesö manipulerat sina bilder (Bengtsdotter 2011). Sveriges Radios vd Mats Svegfors 

och vice vd Cilla Benkö motiverade priset så här: ”Vi tror på en syntes mellan 

Journalistik 1.0 och 2.0. Ett nytt samspel utvecklas mellan å ena sidan professionella 

mediaorganisationer och å den andra lyssnare, läsare och tittare men också andra 

kunskapsorganisationer i det moderna samhället. Det kallar vi Journalistik 3.0.” 

(Svegfors, Benkö 2011).  

 

Kriminaljournalisten Erika känner till Flashbacks journalistiska pris men anser inte att 

hela Flashback är en journalistisk produkt. 

 

”... För mig så är inte Flashback en journalistisk produkt utan det är ett 

forum där folk samtalar utifrån gemensamma intressen och ibland lägger 

pussel och ibland får fram information som skulle kunna vara journalistik i 

ett annat forum. Ja så anser jag och sen är det ju fantastiskt att människor 

så enkelt, som man kan göra på internet komma samman och till exempel 

avslöja naturfotografen... Det är ju bara fantastiskt! Men det behöver inte 

betyda att det är journalistik för det...” 

 

Carl tycker inte heller att Flashback är journalistik. 

”... Flashback är något helt annat än journalistik och journalistiken i 

Sverige skulle klara sig alldeles utmärkt utan Flashback det har vi gjort i 

alla tider innan Flashback kom...” 

 

Erika och Carls resonemang kring Flashback och dess journalistiska kvaliteter eller 

avsaknad av journalistiska kvaliteter kan kopplas till Fröhlich, Quiring och Engesser 



  
 

31 

(2012) beskrivning av amatörjournalistik, som är en outvecklad form av journalistik, 

producerad av lekmän och amatörer som sällan lever upp till en journalistisk standard. 

Fröhlich, Quiring och Engesser menar att möjligheterna med Internet i form av låga 

kostnader för produktion och publikation har bidragit till en ny generation av icke-

professionella journalister som producerar och publicerar information på Internet. 

 

Fredrik tycker sig dock se en ökad standard på Flashback som kan utmana professionella 

journalister i information. 

”... Jag själv har märkt att det ändå blivit på många sätt ett granskande 

forum som tar fram information som vi har missat eller som vi inte har haft 

resurser att reda ut så länge som det är sådana intressanta och viktiga 

grejer avslöjas av Flashback så det ju bara bra. Och jag hoppas på att det 

fortsätter gå i den riktningen att det mer och mer blir ett ambitiöst och 

seriöst verktyg för folk som vill faktiskt göra något bra...” 

Och Gudrun tror på ett ökat inflytande för Flashback som ett socialt medium i 

framtiden.  

 ”Jag tror att Flashback kommer ta mer plats, det kommer bli ett medel att 

använda, mer som en källa nästan. Då många duktiga personer återkommer 

och skriver, många som är väldigt duktiga i sin sak.” 

 

Gudruns resonemang att Flashback kommer bli en användbar källa för journalister i 

framtiden kan kopplas till Fröhlich, Quiring och Engessers (2012) definition av 

medborgarjournalistik där en mångfald av åsiktsyttringar kan bidra till att stimulera 

traditionell journalistik eftersom att ingen styr över vad som publiceras. 

 

Fredriks observation av hur Flashbacks användare får fram information som journalister 

inte lyckats hitta, kan kopplas till Fröhlich, Quiring och Engessers (2012) definition av 

gräsrotsjournalistik, som syftar till att utmana och konkurrera med professionell 

journalistik. 

 

5.4 Vi och dem – etiken skiljer dem åt 
 
När journalister producerar journalistik måste de förhålla sig till de pressetiska reglerna 

(Yngvesson, Wigorts 2006, ss. 55-56). 
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På Flashback råder det fria ordet. Där kan vem som helst skriva vad som helst, utan att 

ta någon hänsyn till några publicistiska regler (Flashback 2012).I praktiken innebär det 

att information som journalister väljer att inte publicera av pressetiska skäl kan 

publiceras på Flashback. 

 

David menar att journalister måste ta hänsyn till allmänintresset vid brottsfall för att ta 

hänsyn mot anhöriga och familj. Det viktiga är att rapportera om själva händelsen. 

”Vi har ju en skyldighet att visa respekt, med tanke på anhöriga och familj. 

Det kommer ju bort på sajter som Flashback. Sådan hänsyn tas ju inte.” 

 

En sådan hänsyn tas inte på Flashback menar Adam som också uttrycker att det är en av 

anledningarna till att han som journalist har svårt att använda forumet. 

”När man tittar på de trådar och det man springer på därinne. Är det att 

folk kränker och gör sig lustiga över varandra, begår förtal och allt möjligt. 

Det kan jag inte riktigt stödja i min publicistiska verksamhet. Jag tycker 

man ska vara försiktig med Flashback. Därför har jag nog inte varit där så 

mycket själv.” 

 

Enligt Hans är hänsyn till personlig integritet till för alla, även mördare. Och att det är 

viktigt för journalister att stå upp för etiska åtaganden och den personliga integriteten. 

Det är det ansvaret som skiljer journalister från andra som lägger upp en 

förundersökning i sin helhet på internet. 

”Trots att handlingarna är offentliga, så är det själva spridandet som är 

problematiskt. Det är förtal om man sprider klandervärda uppgifter om en 

person till en större krets. Och jag tror att en större krets brukar definieras 

som ett tiotal personer så sprider man en hel förundersökning om ett mord 

så till exempel till på Internet så kan man räkna med att man har begått ett 

klavertramp.”  

 

Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) beskriver hur journalister i praktiken ofta ställs 

mot den pressetiska regeln om att visa hänsyn till person. Inte sällan vet journalister om 

personliga förhållanden rörande personers privatliv, men låter bli att publicera dessa då 

de inte anser att det finns ett allmänintresse. Men enligt Hadenius, Weibull och 
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Wadbring har tiderna förändrats. I och med Internet, finns det idag alltid någon som 

publicerar sensationslystna uppgifter. De som publicerar i de nya medieformerna tar 

sällan samma hänsyn till etik och moral som professionella journalister. 

 

David menar att journalistiken som profession borde agera motvikt till sajter som 

Flashback. 

”Vi måste vara en motvikt till sajter som Avpixlat och Flashback. Det vore 

ju väldigt enkelt alltså att publicera namn och bild. Inte minst på webben 

skulle vi öka trafiken dramatiskt. Men frågan är – ska vi ta den lätta vägen 

eller ska någon stå upp för den goda saken?” 

 

När David uttrycker sina tankar om vikten av att journalisterna själva står upp för etik 

och moral kan det kopplas till den sociala ansvarsteorin. Enligt teorin verkar 

journalisterna för samhällets bästa i allmänhetens tjänst och har som uppdrag att hålla 

allmänheten informerad och samtidigt granska och avslöja oegentligheter i samhället 

(Wigorts, Yngvesson 2006). 

 

Beatrice ser svårigheter med att publicera detaljer kring brott överlag då hon menar att 

det är omöjligt att inte utsätta offret för en kränkning på nytt.  

”Jo det handlar om att inte utsätta folk för onödigt lidande… Framförallt att 

man skyddar inblandade och de som är offer i sammanhanget. Det är väl 

det som oftast blir en fråga för diskussion eller avvägning, hur nära kan 

man gå, i att berätta om en viss händelse. Man kan ofta inte gå in på 

detaljer i hur någonting har gått till, utan att kränka en person som blivit 

utsatt för ett brott igen… Där ett offer råkat ut för något och kan känna sig 

utsatt, måste man tänka efter varje gång tycker jag.” 

 

Beatrice, Davids och Adams ovan uttryckta åsikter kan alla kopplas till den sociala 

ansvarsteorins föreställningsvärld. Då alla tre beskriver hur journalistiken i praktiken 

hellre ska verka för att visa hänsyn än att publicera något som kan leda till skada för den 

enskilda människan. Vilket är en av de viktigaste ståndpunkterna för journalistiken 

enligt den sociala ansvarsteorin. (Wigorts, Yngvesson 2006) 
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Inom den traditionella journalistiken är saklighet och korrekthet två fundament i 

diskussionen kring källkritik. I den praktiska journalistiken ställs ”sanningskravet” mot 

ett tredje krav: hänsynen till person, något som uppmärksammas i de pressetiska 

reglerna. I och med den digitaliserade världen har nya vägar och plattformar öppnats för 

publiken att ta del av fakta direkt på nätet. Det betyder att publiken inte längre behöver 

använda massmedierna för att få information (Hadenius & Weibull & Wadbring 2011).  

 

Adam menar att publiken inte förstår hur tillförlitligheten skiljer sig mellan information 

publicerad av professionella journalister och information publicerad på Flashback. 

”Vi journalister har en massa krav på oss om hur vi ska göra och agera. Så 

när allmänheten läser våra artiklar ska de kunna lita på den informationen, 

i högre utsträckning än det som står på Flashback eller på en blogg. Men 

allmänheten förstår inte skillnaden. På internet går det så fort att hämta 

information, att dem inte kan värdera den. Istället tar de till sig 

informationen som någon slags sanning. 

 

Carl ser ett problem med att Flashback saknar ansvarig utgivare och allmänt ansvar för 

materialet som publiceras där. 

 ”Jag tycker att Flashback är en oansvarig sajt som kostar väldigt många 

människor väldigt mycket. Människor blir felaktigt utpekade och uthängda, 

och ingen tar ansvar för de här felaktiga publiceringarna eller uppgifterna 

som sprids. Det är en skvallercentral som når många människor och ingen 

tar ansvar för det som skrivs eller sägs där och det tycker jag är djupt 

oetiskt.” 

 

Själv tänker Carl mycket på etik och moral och tror att det finns inbyggt i de flesta 

journalister som har jobbat ett tag. Carl menar att journalistiska publiceringar alltid 

bygger på publicistiska beslut baserade på pressetiska regler, allmänintresse och 

nyhetsvärdering.  

”Vi har ett ansvar att se till att personer inte kan bli identifierade. Vi kan 

berätta allmängiltiga saker som ungefärlig ålder, i vissa fall vilket yrke en 

person har, eller vilken bakgrund en person har som inte är känd för en 

bredare allmänhet. Men det är noga att uppgifterna sammantaget inte blir 

utpekande så att vem som helst kan lista ut vem det här är.” 
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Gudrun upplever också att etik och moral är något som finns inbyggt hos journalister. 

”Jag tror många... vi resonerar på samma sätt, jag tror man har det lite i 

ryggmärgen att tänka på den här etiken och moralen i jobbet också. Ah man 

måste vara försiktig och man har det lite på känn också, hur jag skulle 

reagera och tycka som tittare och läsare.” 

 

Det går att applicera Giddens teori om det praktiska medvetandet, på Gudrun och Carls 

tankar om journalistisk moral. Eftersom deras resonemang passar in på Giddens 

förklaring om hur etik och moral är en del av det praktiska medvetandet. Det vill säga 

den kompetens som vi använder automatiskt utan att behöva tänka efter för att hantera 

olika situationer som uppstår. Det diskursiva medvetandet är aktivt när man väl tänker 

över hur man agerar. Enligt Giddens pågår alltid en slags växling mellan det praktiska 

och diskursiva medvetandet. Det innebär att handlingar kan bli rutiner så länge man 

diskuterar fram ett förändrat agerande (Johansson 1995, s. 43). Gudrun och Carl har helt 

enkelt utsatt det diskursiva medvetandet för så många etiska situationer, att de idag 

oftast kan använda sig enbart av det praktiska medvetandet – som om etiken och 

moralen satt i ryggmärgen.  

 

Hans tycker inte att journalistik kan överlåtas till bloggare och användare på Flashback 

och andra sociala medier eftersom att amatörer inte förhåller sig till etik på samma sätt 

som professionella journalister. 

”Det är bra att alla har rätt att skriva men man ska inte underskatta värdet 

av proffs. Vi kan verkligen inte överlåta journalistik till amatörer då det 

skulle det ske en massa etiska övertramp. Och det betyder ju inte bara att 

det blir en debatt i medierna när något blivit fel… Utan det påverkar ju 

människors liv.” 

 

Silvia (2001) har beskrivit de tänkbara konsekvenserna med att vem som helst kan agera 

som en journalist och skapa användargenererad information i det digitala samhället. 

Silvia menar att det finns en risk att deltagande journalistik devalverar journalistikens 

professionalitet och dess normativa värden. Eftersom anonyma användare publicerar 

information på bloggar och forum, utan konsekvenstänk, verklig källkritik och kontroll 

av uppgifter och relevans. (Silvia 2001 se Fenton: 2011, s.10) 



  
 

36 

 

Carl tycker det är viktigt att överväga konsekvenser, för och nackdelar, med en 

publicering innan en artikel går i tryck.  

”Jag kan inte påminna mig att jag dagen efter en publicering eller så tänkt 

att ”oj, det där var omoraliskt eller det där var oetiskt”. Utan de 

värderingarna gör jag innan, och tar bort uppgifter eller väljer att inte 

publicera artiklar, som jag upplever som oetiska eller omoraliska.” 

 

Carls resonemang kan appliceras på den sociala ansvarsteorins synsätt. Men Carl 

resonerar också, likt Hans och Erika, att så länge något är sant och relevant bör ingen 

hänsyn tas till att någon kan ta skada av en publicering.  

 

Erika menar att på den redaktion hon jobbar tänker de ofta flera varv innan de 

publicerar en granskning men också att de aldrig låter bli att publicera en granskning om 

den är motiverad. 

 ”Därmed inte sagt att vi låter bli att granska någon om vi tycker att det är 

 motiverat, alltså på grund av att någon råkar illa ut eller så det gör vi 

 inte.” 

 

Deras resonemang kan ses som motsatser till det sociala ställningstagandet som 

exemplifieras genom den sociala ansvarsteorin. Resonemangen kan snarare beskrivas 

vara konsekvensneutrala. Det innebär att sanning bör gå före hänsyn för den enskilda 

personen eftersom det är viktigare att informera allmänheten än att se till eventuell 

skada av en publicering. För den konsekvensneutrale är det därför viktigt att medierna 

och journalisterna ska vara fria att publicera den information som de anser är sann och 

relevant. (Yngvesson, Wigorts 2006) 

 

Kant menar att först när en person ställs mot moraliska problem kan moralen utvecklas 

genom handling. Etiken består av de moraliska handlingskoder och principer som visar 

hur människan ska agera i olika situationer. Förnuftet styr framför tankar på vilka 

konsekvenser en möjlig publicering kan få. Så länge informationen är sann och relevant 

kan och bör den enligt konsekvensneutralisterna publiceras. (Bengtsson 2007) 
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Men Erika säger även att hon är noga med att väga för och nackdelar mot varandra 

innan en publicering genomförs. 

”Jag tycker att man som publicist och som journalist alltid ska tänka såhär 

att: vad finns det för skäl att inte publicera? Att publicera är det naturliga 

för en publicist och sen ska man göra avsteg från publicering när man 

känner att något inte är försvarbart etiskt.” 

 

Fredrik funderar bara över konsekvenser av det han publicerar när han får negativ kritik. 

”Får man en reaktion som är negativt laddad, då får man ju sig en tänkare 

och resonerar med kollegor, för att försöka komma fram till om kritiken var 

korrekt. Men det är inte så att man sitter varje dag och läser sina texter i 

tidningen och reflekterar över det vad som var bra och vad som var dåligt.” 

 

Något som kan återkopplas tillbaka till Emmanuel Kant och resonemanget att först när 

en person ställs mot moraliska problem kan moralen utvecklas genom handling. Etiken 

består av de moraliska handlingskoder och principer som visar hur människan ska agera 

i olika situationer. Förnuftet styr över tankar krig vilka konsekvenser en möjlig 

publicering kan få. (Bengtsson 2007) 

 

Börjesson och Weibull (1995, s. 24) beskriver kriminaljournalistens lojalitetsproblem 

där medierna måste kämpa med balansgången mellan att vara korrekta, återhållsamma 

med detaljer, försiktiga med att publicera uppgifter om misstänkta personer, hålla sig 

vän med polisen och se till publikens stora intresse kring brottsrapportering. Samtidigt 

som det finns en stor vilja från medieföretagen bakom medierna, att göra journalistik 

som säljer och som publiken efterfrågar. 

 

Beatrice beskriver en del av kriminaljournalisternas lojalitetsproblem då hon känner en 

indirekt press från publiken att berätta mer när nya medier skriver om samma 

kriminalfall men utan att behöva ta hänsyn till pressetik. Men att det ofta resulterar i 

motsatt effekt – att hon kan skriva mindre. 

 ”Då många publicerar namn i ett speciellt fall kan det bli så att man själv 

hämmas i sin rapportering. Man kan inte berätta om händelser så detaljrikt. 

Eftersom den man rapporterar vars identitet har blivit röjd. Då måste vi ta 
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hänsyn och vara ännu försiktigare i detaljrikedom. Det är rätt så tråkigt för 

en själv som journalist.” 

 

Gudrun beskriver en del av lojalitetsproblematiken då hon begrundar sin relation till 

polisen som kriminalreporter. 

”... Det är viktigt att ha en god relation. För de här personerna kommer du 

att möta vid ett flertal gånger vid andra ärenden. Att den personen 

respekterar din yrkesroll och att du respekterar den också. Absolut det får 

man också komma ihåg och hålla en god ton med den personen och vara 

hård men proffsig.” 

 

Samtidigt finns det sociala medier som fungerar på samma sätt som traditionella medier 

genom att sprida nyheter och skapa opinion. Men till skillnad från journalisterna så är 

det etiska tänkandet inte lika självklart bland de som publicerar på nätet. (Hadenius & 

Weibull & Wadbring 2011) 

 

Fyra av de åtta intervjuade kriminaljournalisterna, Hans, Erika, Carl och David, anser 

att de inte påverkas eller bör påverkas av vad som publiceras på Flashback. Gemensamt 

för dem är att de anser att det är ansvarig utgivare som bör ta ställning till Flashbacks 

påverkan. Fredrik tycker däremot att det kan underlätta när publiken kan ta del av 

information på sociala medier som Flashback. 

”Det är sällan att vi behöver ha några diskussioner om vi ska hänga ut mer 

eller snarare tvärtom, ska vi anonymisera ännu mer för att inte riskera att 

hänga ut folk. Det är det här som man pratar om ja allmänhetens intresse 

och så men det jag ser inte som någon stor fråga i dagsläget. Jag tror inte 

en enda person, trots att jag pratat med hur många som helst, har jag inte 

hört en enda ifrågasätta varför vi inte hängt ut honom. Helt enkelt för att 

den informationen är så allmän ändå. Vilket jag tycker är skönt för det blir 

en icke fråga.” 

 

David tycker inte heller att Flashback påverkar tillämpningen av de pressetiska reglerna. 

”Sen är det mycket möjligt att det här kommer ändra sig över tid. Vi följer 

vår väg på något sätt.” 
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6 Slutsats och diskussion 
 
Här kommer vi besvara de frågeställningar som vi studerat genom informantintervjuer 

med svenska kriminaljournalister om deras syn på Flashback och pressetik. 

 
 
Våra frågeställningar är: 

– Hur ser svenska kriminaljournalister på mediet Flashback? 

– Använder de Flashback i sin yrkesroll? Och i så fall hur?  

– Hur ser de på att publiken numera kan ta del av brottsfall på Flashback som inte 

omfattas av pressetiska regler?  

 – Hur ser journalisterna på etik och moral på Flashback i förhållande till deras 

tillämpning av pressetik?  

 

Syftet med vår studie var att skapa förståelse för hur kriminaljournalister som dagligen 

arbetar med brott och kriminalfall ser på mediet Flashback.  

Resultaten visar att det inte finns någon entydig bild av Flashback bland de 

kriminaljournalister vi intervjuat. 

 

Flera av journalisterna ser Flashback som ett medium där allmänheten kan göra sin röst 

hörd, vilket är en beskrivning som faller in under Lindgrens (2012) definition av sociala 

medier där användarna utgör kärnan i verksamheten genom att skapa och agera 

tillsammans.  

 

Flera av journalisterna är kritiska till mycket av det som skrivs på Flashback. Dels av 

moraliska skäl då de upplever mediet som oetiskt och ansvarslöst.  

Resonemanget kan kopplas till Fröhlich, Quiring och Engesser (2012) beskrivning av 

amatörjournalistik, en outvecklad form av journalistik, som sällan lever upp till en 

journalistisk standard. 

 

Det är dock intressant att en av journalisterna tyckte att Flashback har utvecklats och 

blivit ett mer ambitiöst och seriöst granskande forum som kan utmana den traditionella 

journalistiken.  
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Den ståndpunkten kan kopplas till Fröhlich, Quiring och Engessers (2012) definition av 

gräsrotsjournalistik, där deltagarna tar del av det offentliga samtalet som utvecklats med 

hjälp av nya sociala medier på Internet med syftet att uppfylla viktiga demokratiska 

funktioner och på så vis utmana den traditionella journalistiken.  

 

I forskningsartikeln Media Studies 2.0 föreslår Gauntlett (2007) ett erkännande av de 

nya digitala medierna, där glorifieringen av traditionella medier ersätts, eller 

kompletteras, med ett ökat intresse för oberoende medieprojekt och andra former av 

gräsrotsjournalistik på Internet. 

 

Alla de intervjuade journalisterna upplever skillnader mellan den egna journalistiska 

yrkesetiken och den etik och moral som de upplever på Flashback. När journalisterna 

beskriver sin egen yrkesetik så menar flera att etik och moral sitter i ryggmärgen efter 

några år inom professionen. De lyfter också fram att journalistiska publiceringar alltid 

bygger på publicistiska beslut grundat på pressetiska regler, allmän intresse och 

nyhetsvärdering. 

 

Enligt Wigorts, Yngvesson (2006) ska journalister visa hänsyn till medmänniskan och 

beskydda allmänheten genom att avstå namnpublicering om det riskerar att medföra 

lidande för enskild person.  

 

Det görs inte på Flashback enligt de intervjuade kriminaljournalisterna. Där sprids 

felaktiga uppgifter utan ansvar och efterkontroll, och människor utsätts för kränkningar 

och förtal. Därför ser kriminaljournalisterna Flashback som ett oansvarigt medium. En 

kriminaljournalist menar att det är bristen på hänsyn till människor som skiljer 

journalistik och Flashback från varandra. Därför tror en av kriminaljournalisterna att det 

skulle ske etiska övertramp om journalistiken överlämnas åt amatörer som användare på 

Flashback. 

 

En tankegång som bekräftas av Silvia som menar att riskerna med deltagande 

journalistik är att journalistikens professionalitet och dess normativa värden kan 

devalveras när anonyma användare publicerar information på forum utan relevans, 

konsekvenstänk, källkritik och kontroll av uppgifter (Silvia 2001 se Fenton: 2011, s. 

10). 



  
 

41 

 

Vi fann det också intressant att belysa vilka möjligheter som Flashback har att erbjuda 

för kriminaljournalistiken. Därmed kommer vi in på användningen av forumet som 

skiljer sig mellan de intervjuade kriminaljournalisterna. Sammantaget kan man säga att 

Flashback används av de intervjuade kriminaljournalisterna för att få tag på information 

och uppslag till journalistik, spara tid och hålla sig uppdaterade om samtiden.  

 

I en tysk studie från 2012, vars syfte var att klarlägga de individuella dragen hos 

deltagande journalistik, drog forskarna Fröhlich, Quiring och Engesser (2012) slutsatsen 

att den traditionella journalistiken skulle kunna dra nytta av medborgarna som 

förstahandskällor vid större händelser eftersom medborgarna ofta är på plats före 

professionella journalister. Dessutom menade forskarna att integrationen och samverkan 

med publiken ökar förtroendet och läsarlojaliteten gentemot traditionella massmedier. 

 

Silvia har beskrivit svårigheterna med att använda sociala medier eftersom 

medieformerna inte bidrar till en utveckling av journalistiken utan bara har öppnat upp 

för en flodvåg av skvaller (Silvia 2001 se Fenton 2010, s. 10).  

Några av de intervjuade kriminaljournalisterna i vår studie bekräftar Silvias teori då de 

anser att det sprids mycket skvaller på forumet – en av dem beskriver Flashback som en 

skvallercentral. 

 

För att journalisterna ska kunna leva upp till de viktigaste principerna som 

journalistkåren ska verka utifrån med krav på korrekthet, allsidighet, oberoende och 

integritet måste de vara källkritiska och kontrollera sakuppgifter så långt det är möjligt 

(Hadenius & Weibull & Wadbring 2011). 

 

Många av de intervjuade kriminaljournalisterna ser svårigheter i att vara källkritiska och 

kontrollera sakuppgifter då uppgiftslämnarna på Flashback är anonyma. 

Kriminaljournalisterna löser problemet genom att återkoppla till de grundläggande 

publicistiska grundprinciperna: Flashback bör användas som vilken källa som helst – 

med ett källkritiskt förhållningsätt och noggrann kontroll av sakuppgifter. 
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I den digitaliserade världen har det öppnats upp nya vägar och plattformar för publiken 

att ta del av fakta direkt på nätet. Det betyder att publiken inte längre behöver använda 

massmedierna för att få information. (Hadenius & Weibull & Wadbring 2011) 

 

Vårt syfte var därför att belysa hur journalisterna förhåller sig till att ett medium som 

Flashback tillhandahåller information som kriminaljournalisterna, med hänsyn till de 

pressetiska reglerna, inte kan publicera.  

 

Vi finner det intressant att de kriminaljournalister som faktiskt uppger att de påverkas 

av att publiken kan ta del av information på Flashback uppvisar två vitt skilda 

förhållningssätt. En av kriminaljournalisterna ser fördelar med att publiken kan ta del av 

information på forum som Flashback, som han inte kan förmedla av publicistiska skäl. 

Ur den aspekten menar han att allmänintresset blir en ickefråga då kraven från publiken 

att få veta mer om brott minskar. Medan en annan kriminaljournalist känner sig 

hämmad i sin rapportering då andra medier som exempelvis Flashback publicerar 

känsliga uppgifter som kan röja en persons identitet. 

 

Vi anser att vår studie bidrar med ny kunskap till journalistiken då den ställer frågor till 

ett relativt outforskat område: hur svenska kriminaljournalister ser på mediet Flashback, 

vilka möjligheter som Flashback kan erbjuda svensk kriminaljournalistik och hur 

svenska kriminaljournalister förhåller sig till att ett medium som Flashback 

tillhandahåller information som kriminaljournalisterna, med hänsyn till de pressetiska 

reglerna, inte kan publicera. 

 

Studien visar bland annat att de intervjuade journalisterna faktiskt använder Flashback, 

bland annat för att få tag på information och uppslag till ny journalistik, spara tid och 

hålla sig uppdaterade om samtiden. Och kanske ännu viktigare: studien ger förslag till 

hur journalister kan använda ett forum där användarna är anonyma. De intervjuade 

journalisterna använder helt enkelt Flashback som vilken källa som helst, med ett 

källkritiskt förhållningssätt och noggrann kontroll av sakuppgifter.  

 

Det är intressant att en av de intervjuade kriminaljournalisterna såg Flashback som ett 

allt mer ambitiöst och seriöst granskande forum som enligt Fröhlich, Quiring och 

Engesser (2012) kan liknas vid gräsrotsjournalistik. Något som den traditionella 
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journalistiken skulle kunna dra nytta av genom att använda medborgarna som 

förstahandskällor vid större händelser eftersom medborgarna ofta är på plats före 

professionella journalister. Ur den aspekten skulle Flashback kunna bli ett komplement 

till den traditionella journalistiken eftersom förstahandskällor är en viktig del inom 

journalistiken. 

 

Hälften av de intervjuade journalisterna menar att det är ansvarig utgivare som bör ta 

beslut kring i publicitetsfrågor i samband med att publiken kan ta del av information på 

Flashback som journalisterna inte kan publicera. Därför föreslår vi en studie i hur 

ansvarig utgivare ser på Flashback och dess påverkan på svensk kriminaljournalistik. 

Men vi finner det också intressant att en av de intervjuade journalisterna faktiskt 

påverkades av att det publiceras information på Flashback utan publicistiska regler. Han 

menade att det gjorde allmänintresset till en ickefråga eftersom publikens krav på 

information av de traditionella massmedierna minskade när utelämnad information 

fanns tillgänglig på Flashback. 

 

Ekström & Nohrstedt (1996) menar att de normer som beskriver journalistens 

samhälleliga ansvar ligger till grund för allmänintresset vid val av nyheter, innehåll och 

dess form. Att allmänintresset blir en ickefråga är därför en väldigt viktigt aspekt att ta i 

beaktande. En positiv konsekvens skulle kunna vara att medierna gör färre etiska 

övertramp när kravet på information minskar. En negativ effekt skulle kunna vara 

allmänintressets minskade betydelse leder till att medierna bortser från sitt samhälleliga 

ansvar. 

 

Ur ett demokratiskt perspektiv är det oroande att en av de intervjuade 

kriminaljournalisterna känner sig hämmad i sin rapportering när andra medier på 

Internet som exempelvis Flashback publicerar känsliga uppgifter. Det beskriver en 

situation där kriminaljournalisten känner sig bakbunden i sin journalistiska yrkesroll. En 

yrkesroll som bara borde regleras av de pressetiska reglerna – inte av Flashback. Därför 

föreslår vi framtida forskning som mer utförligt belyser hur svensk kriminaljournalistik 

påverkas av sociala medier på Internet. 

 

Enligt Fröhlich, Quiring och Engesser (2012) skulle ett samhälle där deltagarna tar del 

av det offentliga samtalet med hjälp av nya sociala medier på Internet uppfylla viktiga 
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demokratiska funktioner. Ur ett demokratiskt perspektiv är det därför intressant att de 

intervjuade kriminaljournalisterna upplever en stor distans till de 800 000 registrerade 

användarna på Flashback i fråga om etik och moral (Flashback 2012). 

 

Säger distansen något om den svenska kriminaljournalistiken eller något om det svenska 

samhället? Hur påverkar denna distans publikens förtroende för svensk journalistik? 

Detta är två frågor som borde ligga till grund för framtida forskning. 

 

Slutligen finner vi stora kunskapsluckor kring mediet Flashback. Eftersom vår studie 

visar att de intervjuade kriminaljournalisterna faktiskt använder och påverkas av 

Flashback, finner vi det lämpligt att föreslå en avhandling kring ämnet.  
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I 
 

Bilaga A   
 
Frågeguide och analysfrågor 
 
Frågeguide 

1. Varför tror du att människor är inne på Flashback? 

  Vad tror du är skälen till att journalister är inne på Flashback? 

     Hur upplever du det som står där? 

Hur upplever du forumet? 

 

2. Hur använder du Flashback i din journalistiska yrkesroll? 

Brukar du själv vara inne på Flashback?  

Varför/Varför inte?   

Vilka trådar brukar du då vara inne på? 

Hur tycker du att ett online forum som Flashback bör användas av 

journalister? 

 

3.   Hur ser du som journalist på dagens digitaliserade samhälle där vem som 

helst kan söka eller hämta information på internet?  

Hur ser du på att läsare kan ta del av all informationen online rörande ett 

brottsfall? 

Hur tänker du på publikens krav på information som kan identifiera 

personer som begått olagliga handlingar? 

 

4.  Hur tänker du kring pressetik och Flashback? 

  Ser du några etiska problem med att använda Flashback som journalist? 

  Hur resonerar du kring konsekvenserna av det du publicerar?  

  Berätta hur du tänker kring etik och moral i ditt journalistiska arbete. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Analysfrågor  

Vad är Flashback? 

Vad är journalistens roll i det digitaliserade samhället? 

Hur kan Flashback användas i dagens journalistik? 

Hur skiljer sig journalister och användare på Flashback från varandra ur ett pressetiskt 

perspektiv? 

Hur tycker journalisterna att pressetiken bör tillämpas? 

Hur påverkas journalisterna av Flashback? 

 

 


