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Till hygglighetens lov  
– hur skapar vi god journalistik?

Jolin Boldt 

Det räcker inte med kunskap. Det måste också kärlek och hygg-
lighet till, om man ska bli en bra journalist.  

Det räcker inte att plugga in etiska regler, man måste också 
reflektera över dem, och tillämpa dem. 

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet skapade världen – ord 
kan ställa till det (Bibel 2000, Joh.1:1–5). Journalistiken påverkar 
världen. De nyheter och berättelser journalister förmedlar bidrar 
till att skapa människors världsbild. Vårt uppdrag är viktigt: vi 
tolkar och förklarar världen för andra, väljer vad som är värt att 
berätta och tala om.  

Men vi för också in våra antaganden om verkligheten, våra 
fördomar och vår okunskap, i våra texter. Vi kan ibland, anings-
löst, skapa konflikter, olust, missförstånd. 

Vår bild av verkligheten finns med i allt vi gör. Vi har en 
mängd förutfattade meningar och ideologiska bindningar som 
på olika sätt påverkar vårt journalistiska hantverk. Naturligtvis 
kan vi inte gå ut i världen helt blanka och tomma och som läsk-
papper suga upp allt vi möter – men vi måste lära oss hantera att 
vår kunskap är skärvor och damm. 

Och det är väldigt svårt att hantera att mycket av det som sker 
inte ryms i vår föreställningsvärld.  

Vi behöver hitta metoder för att kunna se våra egna för-
domar, men också för att kunna stå emot olika slags sanningar i 
journalistbranschen. Vi behöver skaffa oss en moralisk ryggrad. 
Utan anständighet och mänsklig hygglighet är vi med och bygger 
en olustig värld. 
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Många i yrket har en vision av den goda journalistiken som 
sökande, eftertänksam och balanserad – vi tror inte på allt vi hör, 
vi låter olika åsikter komma fram, vi försöker vara öppna för 
olika tolkningar. Ändå är mycket journalistik skränig, förut-
sägbar och hårdvinklad. Världen blir svart och vit, det finns onda 
och goda, de där andra och vi som är okej. 

Hur kan man då arbeta och resonera för att bli en hygglig 
journalist, en som inte hoppar in i färdiga lösningar, och som 
vågar se verkligheten utan alltför många slöjor?  

Lite hjälp får vi från de 17 regler som traditionella medier 
enats om att följa (Publicitetsregler – etik för press, radio och tv; 
Medieombudsmannen u.å.). En viktig grund för reglerna är res-
pekten för människors integritet. Där talas om vikten av att visa 
hänsyn och att noga överväga publicitet, att inte i onödan fram-
häva människors religion, nationalitet och så vidare. Kort sagt 
förespråkar reglerna eftertanke och försiktighet.  

Det finns också allmänt accepterade förhållningssätt i bran-
schen. Nyheter som är sanna och relevanta ska publiceras utan 
hänsyn till vem som gynnas eller drabbas av nyheten, anser Erik 
Fichtelius, svensk journalist som chefat bland annat på radion. 

Han har lanserat begreppet konsekvensneutralitet, något som 
fått starkt fäste i svensk journalistik. Journalisten ska publicera 
utan att snegla på vad publiceringen kan leda till: ”Det finns bara 
ett sätt att förtjäna trovärdighet i nyhetsförmedlingen. Det är att 
nyhetsrapportörerna arbetar utan egna avsikter med det vi efter 
bästa förmåga kan finna sant och relevant”, skriver Erik Fichtelius 
i en debattartikel i Svenska Dagbladet (Fichtelius 2016). 

Och det låter självklart. Inte ska vi låta bli att skriva om kor-
ruption, svarta affärer och maktmissbruk av rädsla för hur det 
kan drabba makthavarna. Att frivilligt hålla tyst om vad som är 
sant skulle vara en journalistisk olycka. Vi måste vara trovärdiga. 

Men det här tänkesättet missar att också sanningen ibland 
kan leda fel. Skribenten och debattören Oivvio Polite skriver så 
här: 

När jag som enskild journalist skriver om en ung invandrarkille 
som är på väg in i tung kriminalitet för att han känner sig ute-
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stängd av samhället så berättar jag något som är sant, men om 
många av mina kollegor skriver liknande artiklar, och om denna 
typ av artiklar är det enda vi skriver om unga invandrare, så 
producerar vi tillsammans en lögn. (Polite 1998) 

Du skriver alltså något som är sant och riktigt. Men i din värld 
ryms bara en sorts ung invandrarkille, den kriminella. Alla de 
andra glöms bort – och vips är du med och bygger ett vi-och-
dom-samhälle, där risken är stor att det uppstår rädsla och förakt 
mellan olika grupper. På samma sätt kan vi kategorisera andra 
grupper:  

– gamla och funktionshindrade – stackare

– blonda flickor – bimbor

– varmt troende – sekterister

… listan kan bli lång. Det är värt att fundera på vilka du drar 
över en kam. För just du representerar kanske också en grupp 
som någon annan ser ner på. 

Det kan vara klokt att hålla i minnet. 
En grund för den goda journalistiken – kanske också för den 

goda vetenskapen – är att våga möta det oväntade, att klara av att 
överhuvudtaget se det oväntade. Att kunna ställa sig vidöppen 
inför verkligheten och försöka se det som händer, utan skygg-
lappar och förutfattade meningar. 

Lätt att säga. Men svårt att förverkliga. Författaren Ola Lars-
mo resonerade om apartheidens konsekvenser när han beskrev 
den sydafrikanske författaren J.M. Coetzee, som fick Nobelpriset 
2003: 

Svårigheten ligger inte bara i att tala om förtrycket, utan att 
överhuvud få syn på det – det personliga ansvaret är lika svårt 
att ”ta” som det är att få syn på sitt eget ansikte utan en spegel. 
De moraliska brott vi begår sitter i våra egna kroppar, är en del 
av det vi är, av vårt språk. (Larsmo 2003) 

Så hur lär man sig att se sitt ansikte utan en spegel? 
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Ett sätt kan vara att spegla sig i andras blickar. Träffa andra 
människor, ge sig ut i andra sammanhang. Låt inte reporter-
blocket bli en mur mellan dig och världen – lägg det åt sidan 
ibland och upplev verkligheten utan skydd. Besök miljöer du inte 
redan känner till: arbetsplatser, gudstjänster, finkrogar, fotbolls-
matcher, ideella föreningar, förorter och avkrokar, slott och 
campingplatser, museer och sopstationer. 

Och läs! Läs romaner och serietidningar, deckare och bio-
grafier, poesi och konsumenttester. Bara omätlig och omättlig 
nyfikenhet är nog. 

I varje möte med andra människor och andra miljöer kan 
något nytt uppstå inom dig, en ny förståelse av världen. 

Det finns också andra knep. Man övar sig i att tänka tvärtom. 
Att mitt i vardagsstressen och motsträviga jobb stanna upp och 
tänka: Är det sant? Är det verkligen så här? Vad är det jag inte 
ser? Kanske: Hur skulle jag tänka om det handlade om mig själv, 
om min familj? 

Där kan empatin växa, och förmågan att se att just min egen 
snäva kunskap om världen inte är Sanningen. 

Många människor far illa när de fastnar i medienätet. Inte bara 
skumma makthavare utan också alldeles vanliga människor, 
utan särskilt mycket makt. För journalisten kan det vara ett klokt 
val i många sammanhang att vara konsekvensneutral – men inte 
alltid. Vad du väljer att skriva måste mätas på den känsliga våg 
som väger allmänintresse mot publicitetsskador. Ett nytt gransk-
ningssystem, Medieombudsmannen, sjösattes i början av 2020. 
Förhoppningsvis kommer inte dina texter att hamna där. 

Janne Josefsson, grävande journalist på SVT:s Uppdrag 
granskning, har på äldre dagar börjat fundera på vad hans jour-
nalistik har åstadkommit.  

”Jag vet ju att människor har farit illa på vägen”, säger han i 
en intervju i Svenska Dagbladet (Sundberg 2019), och konsta-
terar också att han är klar över att hans program har drabbat folk 
”något alldeles oerhört”. Han fortsätter: ”Vi jobbar klassiskt, med 
att någon är ansvarig för ett missförhållande och att någon är 
drabbad. Då är det risk att den som är ansvarig blir väldigt hårt 
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utpekad, och att vi med olika metoder gör personen till ännu 
mer gangster än vad den egentligen är.”  

Det är ett vanligt journalistiskt arbetssätt, men rätt långt från 
vanlig mänsklig hygglighet. Du får en bra story – men du har 
också vulgariserat en svårfångad verklighet. Vår svaghet är att vi 
ofta förenklar, försöker göra en komplicerad värld entydig. Din 
story blir inte lika vass om du verkligen sätter dig in i hur olika 
personer har handlat: hur svåra val de kan ha tvingats till, hur 
trasslig verkligheten har varit. Men en journalistik som kan ge 
nyanser är en underbar gåva till läsarna. 

Andra sätt att trampa på utan att bekymra sig om eventuella 
konsekvenser är att jaga människor som drabbats av katastrofer. 
Här har vi journalister genom åren begått många övergrepp – 
lurat oss in i sjukhussalar, ställt upp tv-kameror framför röd-
gråtna anhöriga och jagat smaskiga citat från människor i chock. 

När många journalister samtidigt beter sig som hyenor bru-
kar det bli debatt inom branschen och gemensamma fördöman-
den. Men vad gör en stackars reporter som hetsas av cheferna? 
Kraven på journalister är höga, tidspressen accelererar med allt 
fler publiceringskanaler: vi skriver för webben och för tryck, vi 
plåtar och filmar, spelar in ljudfiler och uppdaterar i rask takt. 
Det är svårt att hitta tid för eftertanke och förnuft. Och hygg-
lighet är inte den sexigaste egenskapen när man har arbetsgivare 
som föredrar medarbetare som ger många klick på webben. 

Vi lever också i en virvelvind av olika medieformer, där 
Facebook och bloggar och Twitter sköljer över oss, och där män-
niskor kan fläka ut sina intimaste problem för världen, där du 
alltid kan hitta namn på den senast utpekade skandalpersonen, 
där det är så enkelt och ofarligt att skriva skit om andra. Då kan 
gränserna bli mycket oklara. 

Ändå finns det journalister som rör sig försiktigt i samma 
situationer, och undviker att provocera – och gör bra jobb. 

Jag har haft stort nöje av Bengt Nermans (1988) lärobok 
Massmedieretorik. Den skrevs på 70-talet, då han var lärare på 
Stockholms journalisthögskola (en av de första journalistutbild-
ningarna i Sverige). I boken skriver han om den unga reporterns 
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dilemma, hur man i sin osäkerhet försöker anpassa sig och göra 
det som förväntas av en.  

Så här beskriver Bengt Nerman problemen för den unga 
reportern (mina teckningar): 

Som du ser är reportern olycklig och försöker ta sig ut ur sin bur. 
Men vad spärrar in oss? 

– Privatreaktionernas kaos, det vill säga vår egen osäkerhet
och förvirring och rädsla för att göra fel.  

– Gemenskapsschablonernas gungfly. Det handlar om redak-
tionella rutiner och gemensamma åsikter ”det är så här vi brukar 
göra” – allt det som sitter i väggarna.  

– Den officiella bildens tvångströja, hur myndigheter, företag
och andra makthavare beskriver världen, och vår benägenhet att 
tro på vad de säger och acceptera deras språk. 

Men hur ska vi ta oss ut? Bengt Nerman talar om hur viktigt 
det är att se verkligheten, och det ger mig en glad bild av hur vi 
kan spränga buren:  
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Tjohoo! 
– Jag är verklig. Jag finns, och mina känslor är verkliga

känslor, som jag ska lyssna på. 
– Och läsaren/ lyssnaren/ tittaren är också verklig, en riktig

människa som påverkas av vad jag berättar. 
– Och verkligheten finns på riktigt, den är inte en redaktio-

nell konstruktion. Det är riktiga människor som drabbas av 
mord och skattehöjningar och blir ledsna eller glada. 

Det kan låta lite flummigt. Men insikten att allt vi gör är på 
riktigt kan vara avgörande. Det gäller att omfamna en sann 
respekt, rentav kärlek, för oss alla – för oss själva, för dem vi be-
rättar för, och framför allt för dem vi berättar om. Journalistiken 
är ingen privat uppgörelse mellan dig och ditt skrivbord, den 
lämnar avtryck i världen. 

Att bestämma sig för att se världen som verklig är ingen quick 
fix. Du behöver fortsätta att rannsaka dig själv, ifrågasätta din 
kunskap och kämpa emot dina impulser att välja bekväma lös-
ningar. Du måste våga ställa frågor ända tills du verkligen begri-
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per och jobba vidare när du helst skulle trycka på skicka-knap-
pen för att äntligen bli klar. Och du måste våga stå på dig när de 
starka och mäktiga meddelar vad du ska tycka. Sen kan du se dig 
själv i ansiktet, till och med utan en spegel. 

Jolin Boldt är journalist och adjunkt i journalistik på Södertörns 
högskola. Som journalist har hon särskilt skrivit om invandring, 
integration och diskrimineringsfrågor. 
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