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Abstrakt  

Vi har undersökt hur Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot och Svenska Dagbladet resonerar 
kring sin egen roll i en alltmer sensationalistisk och hårdför kriminaljournalistik. Vi har genomfört 
en kvalitativ intervjuundersökning där vi intervjuat Staffan Sillén, ansvarig utgivare på Ekot, samt 
Mats-Erik Nilsson, redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet. 
I intervjuerna har vi tagit utgångspunkt i hur de båda medierna valde att rapportera om den så 
kallade Hagamannen, som den 19 juli dömdes till 14 års fängelse för ett flertal våldtäkter och 
mordförsök. Vidare har vi ställt allmänna frågor om hur man resonerar kring namnpublicering av 
brottslingar och sitt eget och andra mediers ansvar och roll vad gäller kriminalrapporteringen och 
konsekvenserna av den snedvridna bild som forskningen pekar på att medierna presenterar.  
 
I vår uppsats har vi haft Ester Pollacks kontextuella konstruktivism som teoretisk utgångspunkt. 
Vi har även använt oss av Ester Pollacks kultiveringsteori i analyserna av intervjuerna. 
 
Vår undersökning visar att Ekot har en mer restriktiv etisk linje där man med hänsyn till 
brottslingars anhöriga i ytterst få fall väljer att gå ut med namn på brottslingar och 
brottsmisstänkta. I fallet Hagamannen valde man att avstå publicering med hänvisning just till att 
han har barn. Svenska Dagbladet valde att publicera Hagamannens namn redan när han blev 
åtalad med hänvisning till det stora allmänintresset, och Mats-Erik Nilsson säger att man aldrig 
resonerar kring brottslingars anhöriga när man tar beslut om namnpublicering. 
 
Både Svenska Dagbladet och Ekot säger att den allmänna mediebilden är snedvriden vad gäller 
brottslighet, Ekot har dock en mer genomtänkt och etisk linje vad gäller den egna rapporteringen 
och ger exempel på reportage där de sökt nyansera och seriöst undersöka bilden av 
brottsligheten. Svenska Dagbladet både medger att den egna rapporteringen bidrar till att folk är 
rädda och får en felaktig bild av brottsligheten samtidigt som man motiverar sin rapportering av 
exempelvis Hagamannen. I vår uppsats har vi Utifrån vår teori och den forskning vi presenterar 
drar vi slutsatsen att Svenska Dagbladets resonemang och den bevakning vi tittat på dels går stick 
i stäv med de etiska spelreglerna för press,radio och TV, dels kan bidra till en syn på brott och 
brottslingar som kan få många negativa konsekvenser. Vidare är det slående att Ekot som är en 
del av public service-radio och Svenska Dagbladet som är en kommersiell tidning har så olika syn 
på journalistisk etik och allmänintresse. 
 
Nyckelord: kriminaljournalistik, medier och brott, namnpublicering, Spelregler för press, 

radio och TV. 
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Inledning 

 – Det är en felaktig svensk linje att mer tänka på skyddet för brottslingar, eller misstänkta 
brottslingar, och försumma tanken på dem som råkar ut för brotten. Namnpublicering är en 
markering att störst hänsyn ska tas till brottsoffren. När det handlar om stora uppmärksammade 
brott så är det mycket lätt att förklara allmänintresset av alla fakta i en historia. Det finns 
egentligen ingen anledning att tillämpa en princip att inte publicera namn när det gäller till 
exempel organiserad brottslighet av grov karaktär.  

 

Så uttalade sig Jan Wifstrand, avgående chefredaktör på Dagens Nyheter i en intervju i den egna 

tidningen1 som svar på varför han i högre grad än sina företrädare valt att publicera namn och 

bild på brottslingar. Uttalandet ger upphov till många frågor. Vad säger uttalandet om synen på 

vad medierna bör ha för roll i brottsbevakning? Ska journalisten stå på åklagarens sida, på 

brottslingens, eller offrets? Bör journalisten överhuvudtaget ta ställning i en rättsprocess? Har det 

uppstått ett ”uppenbart allmänintresse” som är större nu än tidigare?  

 

Jan Wifstrand verkar vara långt ifrån ensam om sin syn på brottslingar och kriminaljournalistik. 

När den så kallade Hagamannen åtalades den 12 juni för våldtäkter och mordförsök valde både 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, i likhet med kvällspressen, att gå ut med Hagamannens 

fullständiga namn. De motiverade sin bevakning med hänvisning till det stora allmänintresset. 

Ingen av dem nämnde konsekvenserna för Hagamannens anhöriga. Fallet Hagamannen är inte 

det enda. Polismorden i Malexander, mordet på Anna Lindh – i flera fall under de senaste åren 

har de påstådda kvalitetsmedierna valt att hänga ut brottslingar med fullständiga namn och 

porträtterat dem som kalla och ondskefulla individer. 

 

Punkt 15 i Spelregler för press, radio och TV ger medierna utrymme för egen tolkning när det 

gäller namnpubliceringar:  

Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från 

sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 

 

Vilka är ”människor”? Hur är det med till exempel brottslingars nära anhöriga? Är det något man 

resonerat kring när man ändrat namnpubliceringspolicy? Var ska medborgarna få en nyanserad 

brottsbevakning om inte ens de påstådda kvalitetsmedierna bryr sig om en saklig rapportering.  

Eller som professor i kriminologi, Jerzy Sarnecki skriver i en debattartikel i Aftonbladet:  

Sensationsjournalistiken är ett problem i sig, men informationssveket blir desto större om den 

dessutom inte balanseras av de påstått mer seriösa medierna.2  

                                                 
1 Intervju med Jan Wifstrand i Dagens Nyheter, den 11 augusti 2006.  
2 Sarnecki, Aftonbladet den 17 juli 2005. 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur två kvalitetsmedier, Svenska Dagbladet och Ekot, 

resonerar kring sin egen roll i en alltmer sensationalistisk och hårdför kriminaljournalistik, där det 

enligt Ester Pollack tycks finnas ”en omättlig aptit på kriminella individer och brottsberättelser”3.  

Vårt mål är inte att få en heltäckande bild av brottsbevakningen i Sverige utan just undersöka hur 

medierna själva resonerar kring sin roll i brottsbevakningen och konsekvenserna av den hårdare 

linjen när det gäller namnpubliceringar. Med bakgrund i forskning som kartlagt 

kriminaljournalistikens förändring mot en hårdare och mer sensationalistisk inriktning vill vi ta 

reda på hur tongivande medier själva ställer sig till och argumenterar dels kring den forskning 

som gjorts, dels kring sitt eget ansvar och hur man själva motiverar den ändrade diskursen. 

Frågeställningar 

Hur valde Svenska Dagbladet och Ekot att gå till väga vad gäller namnpublicering i fallet 

Hagamannen? Hur motiverar de sina val? 

Hur resonerar man kring allmänintresse av namnpubliceringar? 

Vad har ansvariga utgivare på Svenska Dagbladet och Ekot för syn på sitt ansvar vad gäller den 

egna kriminaljournalistiken?  

Anser man att man genom sin rapportering ger en rättvis bild av brottsligheten i dag? Hur 

resonerar man kring samhällskonsekvenserna? 

Bakgrund 
Den 29 mars griper polisen den så kallade Hagamannen i Umeå. Han häktas och den 22 april 

erkänner han att han utfört sex överfall på kvinnor mellan åren 1998 och 2005. Den 12 juni åtalas 

han och den 19 juli 2006 döms han av Umeå tingsrätt till 14 års fängelse.  

 

Den 13 juni, dagen efter han blir åtalad, väljer Svenska Dagbladet att namnpublicera den 33-åriga 

så kallade Hagamannen. Lena K Samuelsson, Chefredaktör och ansvarig utgivare på Svenska 

Dagbladet försvarar valet att namnpublicera med att man kan ge en bättre och mer balanserad 

bild när man inte längre skyddar gärningsmannens identitet 4. 

Det här är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Han har erkänt och vi 
tror att genom att namnge honom kommer vi att producera en bättre journalistik. 

 

                                                 
3 Pollack 2001, baksidan. 
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Fram till dess har man omnämnt den misstänkte gärningsmannen antingen som ”33-åringen” 

eller ”Hagamannen”. Efter den 13 juni påbörjas en massiv rapportering om fallet Hagamannen 

och gärningsmannens person. Sammanlagt publiceras 50 artiklar5 relaterade till Hagamannen och 

rättsprocessen. Många ingående beskrivningar av de olika våldtäkterna skildras, ett exempel är en 

beskrivning av hur Hagamannen lägger sina blodiga kläder i tvätten och sedan steker en 

hamburgare iklädd endast kalsonger efter att ha lämnat en kvinna i snön: 

Samtidigt som han tar sin sista hamburgertugga har den 51-åriga kvinna, som han lämnat 
skändad, blodig och med ett avbitet öra intill älven, lyckats ta sig upp på bron. Chockad, naken.6 

 

I nästan alla artiklar efter den 12 juni relaterade till Hagamannen-fallet nämns den misstänkte 

gärningsmannen vid namn. 

 

På Ekots redaktion väljer man att avstå från att gå ut med namnet på Hagamannen. Inte heller 

efter att han dömts till 14 års fängelse nämner man hans riktiga namn i sändningarna. 

Sändningarna koncentrerar sig i huvudsak på rättegångsförhandlingarna, där poliser, experter och 

juridiskt sakkunniga kommer till tals. I några inslag beskrivs Hagamannen – han omnämns då 

som tyst och uttryckslös samt att han burit träningsoverall och t-shirt i rätten och varit mosig om 

kinderna. 

 

 

                                                                                                                                                         
4 Därför namnpublicerar Svenska Dagbladet, 060613. 
5 Siffran bygger på egen sökning i mediearkivet på Hagamannen och Svenska Dagbladet på artiklar publicerade 
mellan den 21 januari och den 2 oktober 2006.och inkluderar även debattartiklar och notiser.  
6 Karin Thunberg, Svd, 12 juni, 2006: ”Hans värsta ångest var rädslan att bli upptäckt”. 
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Tidigare forskning  

En historisk överblick: från folkhemmets tjänst till populism  

Synen på brott och brottslingar har kontinuerligt förändrats inom journalistiken över tid. 

Brottsberättelsers popularitet har dock en lång historia som man kan härleda till tiden innan 

massmediers inträde i samhället.7 Det skriver forskare Ester Pollack i avhandlingen Medier och 

Brott där hon redogör för en rad studier som belyser förändringarna i journalistiken och 

kriminalpolitiken genom 1900-talet. Vid en historisk komparativ genomgång från 1915 till 1995 

slår Pollack fast att artiklarna om brott blir fler och fler under den under den undersökta 

perioden, men att detta delvis måste ses i relation till att tidningarna också sväller och får fler 

sidor och mer innehåll.8 Pollack har gjort en fallstudie där hon jämför tre decennier; 19559 då 

journalistiken var i folkhemmets tjänst, 1975 då bevakningen hade samhällskritiska förtecken och 

där man såg brottsligheten som en del av samhällets sociala problem10 och 1995 där vi fått en 

kriminaljournalistik med starkt fokus på våld där det finns stark fokus kring unga kriminella 

individer. 11  

 

Sedan mitten av 1990-talet har den offentliga debatten enligt Pollack kretsat kring några 

exceptionella våldsbrott, om skolan som kraftigt brottsbelastad miljö och om etnicitet och 

brottsliga ungdomsgäng. Under 1990-talets sista år och 2000-talets första är det de unga 

våldsamma rånargängen med ”invandrarbakgrund” som hamnar i debatten. Teman i 

medietexterna är: ”våldet”, ”rasismen” och ”offrets lidande”, och förövarnas bakgrund beskrivs 

sällan. Hårda straff framhålls i debatten om samhällsreaktioner, och förutom samhällstjänst som 

ny chans talas det enligt Pollack inte om någon framtid för de unga kriminella. I den 

kriminalpolitiska kontexten finns 1995 en nyanserad diskussion och avancerade analyser om 

ungdomsbrottslighetens orsaker medan det i medieoffentligheten inte syns något av detta; i stället 

använder man där förklaringsmodeller som ondska, brottslighet, etnicitet och rasism.12 

 

Brottsligheten har alltså gått från att vara ett samhällsproblem till att under 90-talet vara 

individuell. Denna beskrivning gör även Mattias Hagberg som i den populärvetenskapliga boken 

                                                 
7 Pollack, sid 101. 
8 Pollack, sid 128. 
9 Pollack, sid 111. 
10 Pollack, sid 254. 
11 Pollack, sid 303. 
12 Pollack, sid 304. 
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Släpp Fångarna Loss menar att medierna brottslighet än någonsin tidigare, och att det i dag är den 

enskilde som ansvarar för sina handlingar. Han tar morden i Malexander som exempel:  

När Tony Ohlsson, Jackie Arklöv och Andreas Axelsson om och om igen beskrivs som 
våldsfixerade, kyliga, kalkylerade och välorganiserade är detta en del av den omsvängning som 
skett i bilden av brottslingar. För det har väl inte uppstått en ny människotyp under de senaste 
decennierna? 

Felaktiga mediebilder – problem i alla tider 

En lång rad studier från olika delar av världen visar liknande mönster för kriminaljournalistiken 

som är förvånansvärt stabila över tid, konstaterar Pollack.13 Brottsstatistik och 

brottsrapporteringen överensstämmer inte med varandra, våldsbrott och brott mot personer är 

överrepresenterade och egendomsbrott är underrepresenterade. Hon nämner amerikanska, 

brittiska och svenska studier från 60-talet fram till i dag som alla ger samma bild av skevhet 

mellan brott i medierna och i statistiken.  

 

Pollacks forskningsresultat får medhåll av professor i kriminologi Jerzy Sarnecki, som i en 

debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Medias brottsbild är falsk” skriver att medierna 

missköter sin plikt att informera medborgarna om kriminalpolitiska frågor. Trots att ingen 

statistik styrker att brottsligheten ökat sedan mitten på 90-talet, går det enligt Sarnecki knappast 

att öppna en tidning i dag utan att bli informerad om den ”ökande” brottsligheten. Sarnecki slår 

fast sex ”fakta”: 
1. Brottsligheten i Sverige i dag ligger på ungefär samma nivå som i början av 1990-talet. 
2. Vissa stora brottskategorier, så som bostadsinbrott och bilstölder, har påtagligt minskat. 
3. Det dödliga våldet har inte ökat sedan i mitten av 1980-talet. Man kan till och med skönja 
en viss minskning. 
4. Ungdomsbrottsligheten har troligen inte ökat under senaste 15–20 åren. 
5. Våra domstolar dömer till allt hårdare straff, i synnerhet för vålds- och narkotikabrott. 
6. Anslagen till polisen har ökat påtagligt.14 

Trots detta, menar han, tycks de flesta medborgare reagera på detta med stark misstro. Sarnecki 

tillskriver mediernas snedvridna rapportering en stor skuld i detta och exemplifierar med en 

undersökning som länspolismästare Carin Götblad presenterade år 2005 där hennes 

huvudbudskap var att den polisanmälda brottsligheten i Stockholm totalt sett hade minskat med 

14 procent sedan 1995. Trots detta blev DN:s rubrik på artikeln ”Våldsbrotten har ökat 

dramatiskt i Stockholm” och Svenska Dagbladet nämnde endast att våldet ökar. I linje med 

kultivationsteorin som presenteras nedan i teoridelen menar Jerzy Sarnecki i debattartikeln att de 

två stora förlorarna som en konsekvens av mediernas felaktiga rapportering är vår demokrati och 

de humana värdena i vårt samhälle. 

                                                 
13 Pollack, sid 75. 
14 Sarnecki, Aftonbladet den 17 juli 2005. 
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Teoretisk utgångspunkt 

De etiska spelreglerna 

I vår analys gällande namnpublicering har vi delvis tagit utgångspunkt i Spelregler för press, radio 
och TV.15 Punkt 15 säger att man bör vara restriktiv med namnpubliceringar och väga det mot 
allmänintresse: 
 

Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från 
sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 
 

Här ges en klar fingervisning men samtidigt utrymme för tolkning. Vad som är ett uppenbart 
allmänintresse finns inte reglerat i Spelregler för press, radio och TV.  

Det konstruktivistiska perspektivet  

Mediers roll i samhället, främst med fokus på brottslighet och kriminalpolitik, kan tolkas på olika 

sätt beroende på hur man ser på och definierar sociala problem och dess orsaker 

Vi har valt att ta teoretisk utgångspunkt i en kontextuell konstruktivism där även Ester Pollack 

placerar sin teoretiska utgångspunkt i avhandlingen medier och brott. Det konstruktivistiska 

synsättet innebär, som i motsats till ett objektivistiskt synsätt, att ett problem blir ett problem 

först när det konstrueras som ett sådant. Kontextuell konstruktivism innebär enligt Pollack att 

man betonar att det främst är lanseringsprocessen som avgör någots status som samhällsproblem. 

(Ett strikt objektivistiskt synsätt skulle i stället mena att problemet definieras av verkliga skadliga 

eller hotande förhållanden.16)  

 

Pollack refererar till Goode och Ben-Yehuda (1994) som menar att ett problem kvalificerar som 

ett problem när en grupp människor uppfattar något som fel, är bekymrade över det och försöker 

göra något åt missförhållandet. Med den här utgångspunkten kan man anta att det kan finnas ett 

stort antal problem men att bara ett fåtal av dem anses vara det i offentligheten.17 Kriminalpolitik 

konstrueras alltså enligt det här perspektivet på en diskursiv nivå, och vad gäller lagstiftning och 

kriminalpolitiska reformer kommer de enligt Pollack till i en process där flera diskurser är 

verksamma. Hon antar Jan Ekekrantz och Tom Olssons forskningsperspektiv. De menar att 

journalistiken har en medskapande roll och talar om transformationer (vilket har i princip samma 

betydelse som konstruktion).18  

Medan en strikt konstruktivism har en tendens att helt bortse från att det finns en verklighet 

utanför medierna, det vill säga att medierna skapar verkligheten helt på egen hand, innebär 

                                                 
15 Pressens samarbetsnämnd 2002. 
16 Pollack sid 62. 
17 Pollack sid 63. 
18 Pollack, sid 65. 
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Pollacks kontextuella konstruktivism att medierna är en arena som kommunicerar olika intressen 

med medborgarna och på det sätter konstrueras en viss kunskap. Tydligt är att perspektivet 

innebär att mediernas rapportering får konsekvenser ute i samhället, eller som Pollack uttrycker 

det: 

De bilder och den förståelse som medierna distribuerar omsätts på olika sätt i handlingar – med 
verkliga konsekvenser för verkliga människor.19 

 

Mediernas konstruktion av moralpanik 

Att medierna påverkar är alltså en utgångspunkt som kan härledas ur konstruktivismen – frågan 

är hur de påverkar? Pollack refererar till Stanley Cohen som fokuserar till stor del på medierna 

och hur de förstärker och skapar olika attityder, föreställningar, fördomar och rasism. Cohens 

perspektiv är enligt Pollack en vidareutveckling av stämplingsperspektivet, som med ett fokus på 

medierna innebär att medierna är med och ”stämplar” kriminella handlingar. Pollack refererar 

också till Young som i samma bok som Cohen skriver om att medierna gör ”mediefantasier” till 

verklighet genom överdrivna och individualistiska perspektiv där gott ställs mot ont – poliser 

ställs mot bovar.20 Enligt Young kan medierna på det här viset förstärka stereotyper och skapa 

moralpanik i samhället. Som exempel tar Pollack Stuart Halls Policing the crisis där Hall studerat 

ett rånöverfall under ett års tid – 1972 till 1973. Medierna har enligt Hall en avgörande roll för det 

hårdnande klimatet av lag och ordning i USA som påvisades i hans studie.21  

 

Kultivationsteorin 

Kultivationstesen, som Pollack förespråkar, säger bland annat att TV: s missrepresentation av 

våld och brott skapar överdrivna och felaktiga bilder av brottsutveckling och risker för utsatthet. 

Amerikanske masskommunikationsforskaren George Gerbner som rör sig inom detta 

forskningsområde menar att medierna underminerar det demokratiska systemet. Enligt Pollack 

har vissa debattörer som inspirerats av Gerbners forskning hävdat att själva rädslan för brott är 

ett lika stort problem som brottsligheten i sig. Pollack nämner även att kritik riktats mot tesen: 

både mot empirin och validiteten, och att vissa ifrågasatt om det inte är tvärtom; att ju räddare 

människor desto större TV-konsumtion. Enligt Pollack har dock senare forskning från 1990-talet 

snarast pekat på stöd för Gerbners tes.22 Pollack menar att det är orimligt att förbigå Gerbners 

teoribildning om man ska karaktärisera forskningsfältet medier och brott: 

Effektstudier, både de som ägnats uppfattningar, värderingar, attityder och kunskap och brott 
och brottslighet och de som ägnats beteenden – oftast i form av ökad aggressivitet och 

                                                 
19 Pollack, sid 67, första stycket. 
20 Pollack, sid 81. 
21 Pollack, sid 85. 
22 Pollack, sid 52, hon refererar i sin tur till Williams and Dickinson 1993. 
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våldsbenägenhet – framstår som det område där kriminologers och medieforskares möten varit 
tydligast 

 
Med en utgångspunkt i den kontextuella konstruktivismen får alltså mediernas brottsrapportering 

stor betydelse vad gäller kriminalpolitik, brottslighet och hur människor uppfattar dessa områden. 

Enligt kultivationstesen bidrar de vidare till att skapa överdrivna och felaktiga uppfattningar av 

brottsligheten och underminerar på så vis demokratin. 
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Metod 

Intervjuundersökning 
Vi har valt att genomföra en intervjustudie. Då vi med utgångspunkt i fallet Hagamannen vill 

undersöka hur ansvariga utgivare/redaktionschefer på två av de seriösa tongivande medierna, 

Svenska Dagbladet och Ekot, resonerar kring etiska övervägningar i kriminaljournalistiken och på 

journalistikens roll i brottsbevakning samt tankar om vad den ändrade diskursen får för 

konsekvenser har vi valt att göra en kvalitativ intervjuundersökning. Enligt Steinar Kvale är syftet 

med en sådan just att erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka dess syfte.23 Vi är intresserade av att få en djupare förståelse av hur just cheferna på Svenska 

Dagbladet och Ekot resonerar. Ambitionen är således inte att dra generella slutsatser ifrån de två 

intervjuerna. 
 
Orsaken till att vi valt Hagamannen är för att medieuppbådet kring fallet varit mycket stort och 

där många medier valde en hårdför linje vad gäller namnpublicering, Med utgångspunkt i Ester 

Pollacks forskning och egna funderingar som väckts har vi författat en intervjuguide där vi sökt 

ställa relevanta frågor till de två medierna. Några av frågorna fick vi som förslag av Ester Pollack. 

Vi har använt oss av så kallad semistrukturerad intervju, det vill säga att vi haft en frågeguide som 

i princip varit gemensam för de båda intervjuerna. Som undersökningsmetod har vi valt 

intervjuundersökning i semi-strukturerad form. 

Intervjuguide 
Vi har gjort en intervjuguide på förhand för de båda intervjuerna där vi angivit frågorna och dess 

ordning. Som grund har vi använt oss av Kvales intervjukapitel, i övrigt har vi delat in frågorna i 

öppningsfrågor, inledningsfrågor och nyckelfrågor.  

Genomgång av artiklar 
Vi har även för vår egen del gått igenom alla artiklar från Svenska dagbladet och sändningarna 

från Ekot. Eftersom vårt syfte är främst att ta reda på hur utgivarna resonerar och då skillnaderna 

är tydliga mellan de båda har vi dock valt att inte göra någon mer systematisk kvantitativ eller 

kvalitativ artikelstudie. 

Bortfall 

Vår ursprungliga plan var att intervjua ansvariga utgivare på de fyra stora rikstäckande 

nyhetsmedierna i Sverige; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Ekot och Sveriges Televisions 

                                                 
23 Kvale, sid 117. 
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aktuellt/rapportredaktion. Eftersom varken SVT eller Dagens Nyheter hade tid att ställa upp för 

intervju har vi valt att begränsa oss till bara två av dem. 

Intervjuundersökningens tillförlitlighet 
Vad gäller giltighet anser vi att vi har studerat det vi avsett att studera i våra två intervjuer. Här 

bör dock påpekas att vi intervjuade Ekots ordinarie ansvarige utgivare Staffan Sillén medan Mats-

Erik Nilsson på Svenska dagbladet endast är ställföreträdande ansvarig utgivare. Man kan tänka 

sig att Lena K Samuelsson som är ordinarie ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet sysslar mer 

med de övergripande etikfrågorna och därför hade svarat annorlunda och mer konsekvent. 

Analysen av intervjuerna bör därför ses i ljuset av detta. Eftersom vi inte gör några anspråk på att 

kunna dra generella slutsatser och då vi spelat in båda intervjuer anser vi även att studien är 

trovärdig. Intervjuns tillförlitlighet är i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga och även 

beroende av den eventuella intervjuareffekt som kan uppstå, precis som Steinar Kvale redogör 

för.24  Intervjun är ett resultat av att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt under intervjun, till 

exempel med kroppsspråk eller ledande frågor, att individerna förstår, medvetet eller omedvetet, 

vad som förväntas av dem. Detta går naturligtvis inte att fastställa till hundra procent, vi har dock 

tagit utgångspunkt i Kvales intervjuråd både när vi formulerat frågorna och genomfört själva 

intervjun. 

 

Vi har spelat in intervjuerna med bandspelare och sedan transkriberat dem i sin helhet. Precis 

som Kvale skriver25 för varje utskrift med sig en rad bedömningar och avgöranden. Detta, och att 

vi i resultatdelen valt ut det vi ansett vara relevant för just vår studie, bör också tas hänsyn till vid 

läsningen av vår analys. Pollacks forskning som vi i huvudsak baserar vår teori och tidigare 

forskning på begränsar sig till slutet av 90-talet, vilket är en klar begränsning vad gäller reliabilitet. 

Med tanke på att detta är en B-uppsats och att Pollacks studie är den mest omfattande som gjorts 

anser vi ändå att hennes forskning är giltig i vår analys. 

Material och intervjupersoner 
Till vår intervjustudie har vi intervjuat Mats-Erik Nilsson, redaktionschef och ställföreträdande 

ansvarig utgivare, Svenska Dagbladet, samt Ekots ansvarige utgivare Staffan Sillén. Från början 

hade vi tänkt att flera medier skulle ingå i studien, vi har dock inte lyckats få intervjutider med 

chefer på dessa medier, varför vi valde att gå djupare in på dessa två medier istället. De båda 

medierna är intressanta att jämföra då de båda själva utger sig för att vara så kallade ”seriösa 

                                                 
24 Kvale, kapitel 8, sid 134. 
25 Kvale, sid 149. 
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medier” och då den ena har valt att publicera namnet på Hagamannen redan från att han blev 

åtalad medan den andra konsekvent låtit bli, även efter att han blev dömd. 
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Resultat 

Svenska Dagbladet  
Enligt Mats Erik Nilsson, redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare på svenska 

dagbladet är Svenska Dagbladet en kvalitetstidning med hög trovärdighet samtidigt som man 

försöker lyssna på sina läsare och deras önskemål. Målgruppen är ”den nyfikna 

storstadsmänniskan”… ”folk som vill veta lite mer och ställer större krav på information än folk 

som läser gratistidningar eller kvällspressen”. . 

Om namnpubliceringar, etik och allmänintresse 

Mats-Erik Nilsson motiverar att Svenska Dagbladet publicerade Hagamannens namn med 

hänvisning till det stora allmänintresset. Han säger att grunden för en tidning är att publicera 

namn på folk som förekommer i olika sammanhang. Svenska Dagbladets utgångspunkt när det 

gäller namnpublicering är att allmänintresset måste vara överhängande för att man ska kunna 

motivera en namnpublicering. Samtidigt säger Mats-Erik Nilsson att man på Svenska Dagbladet 

är pragmatiska: när det gäller brott är det antingen det själva inträffade eller gärningsmannen som 

är intressant. Han exemplifierar med hur Svenska Dagbladet skulle hantera om Reinfeldt skulle 

åka fast för snatteri, där det skulle vara självklart att namnpublicera, även om brottet är ganska 

ringa: 

 
Utgångspunkten är att det ska finnas ett allmänintresse av namnet i det här brottsammanhanget. 
Exempel om Reinfeldt skulle åka fast för snatteri så hamnar han i tidningen med namn i 
egenskap som politiker, trots att brottet inte är väldigt litet. Eller så kan själva brottet eller 
handlingen som är märkvärdig som t.ex. Mihailovic som är okänd, men själva handlingen har 
stort allmänintresse. Antingen det ena eller båda. Det är det som styr. 

 

Svenska Dagbladet saknar enligt Mats-Erik Nilsson en nedskriven policy för hur man ska hantera 

brottsmisstänkta och brottsdömda. Vad gäller tidpunkten för publicering kan faktorer som 

erkännande och DNA-test påverka Svenska Dagbladets val att gå ut med någons namn.  

 

På frågan om Svenska Dagbladet resonerade kring Hagamannens anhöriga vid beslutet att 

namnpublicera svarar Mats-Erik Nilsson nej med följande motivering: 

 
Resonerar kring anhöriga gör vi aldrig. Det bryr vi oss inte om. Det kan man inte göra. Man 
måste vara konsekvensneutral. Det skulle bli väldigt märkliga överväganden i så fall.  

 

Han menar vidare att man inte kan ta hänsyn till den brottsmisstänkte och dennes familj om ett 

allmänintresse föreligger, ”eftersom det skulle betyda att de som skulle komma med i tidningen 

skulle vara de som inte har några barn och familj, oavsett vad de gjort för någonting”.  
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Nilsson kan dra flera fall till minnes där offentliga personer hört av sig och vädjat om att 

tidningen inte ska gå ut med namn med hänvisningen vilka konsekvenser det skulle för till 

exempel dennes barn. Enligt Nilsson har Svenska Dagbladet inte tyckt sig kunna ta hänsyn till 

något sådant i något av fallen han kan minnas. 

 

När det gäller brottsoffer har man en annan policy på Svenska Dagbladet. Mats-Erik Nilsson 

menar att tidningen avstått med namnpublicering i flera fall med hänsyn till brottsoffret, och 

nämner ett specifikt fall där en kvinna anmält sin man för sexuella övergrepp, och man valt att 

inte gå ut med mannans namn, eftersom det då skulle vara enkelt att spåra kvinnans identitet. 

Synen på det egna ansvaret i kriminaljournalistiken 

Mats Erik Nilsson menar att man som medium har ett stort ansvar vad gäller den egna 

kriminaljournalistiken och att en namnpublicering eller uthängning i media kan upplevas som  

värre för individen än det straff som man dömts till. Samtidigt, säger han, ser man sig inte som en 

del av rättsapparaten, och brott som är väldigt ringa ”kan bli till namn i tidningen”: 

Vi gör noggranna överväganden, det sker inte godtyckligt eller slumpmässigt”.  

Det är i största allmänhet svårt att veta vilka konsekvenser i olika kedjor som någonting kan få.  

Kriminaljournalistik, mediers ansvar och samhällskonsekvenser 

Mats-Erik Nilsson anser att Svenska Dagbladet är lika bra på kriminalpolitik som all annan politik 

men att man ger en bild av kriminalitet som inte alltid överensstämmer med verkligheten. Han 

försvarar den egna bevakningen med argumentet att medier i alla tider har uppmärksammat det 

som bryter mot det normala: 

Man skriver till exempel inte att trafiken flöt bra. Det vet de flesta utom små barn 

Han säger samtidigt att bevakningen bidrar till att skrämma människor:  

Ta till exempel allt som skrivits om överfallsvåldtäkter. Jag tror att de flesta uppfattar det som att 
överfallsvåldtäkter har ökat, som att det är ett större problem, vilket skrämmer framförallt 
kvinnor, som inte vill gå i parker, inte gå ut och jogga, och får sina liv inskränkta för att vi har 
uppmärksammat väldigt mycket om överfallsvåldtäkter. Egentligen är det ingenting som talar 
för att det har ökat. 

 
Han säger vidare att det finns ett problem men att han inte vet vad man ska göra åt det.  
 

Att straffen ökat medan brottsligheten inte ökat och brott involverat dödligt våld snarast minskat 

säger Mats-Erik Nilsson att det är svårt att hantera brottsstatistik. Han vet inte om 

kriminaljournalistiken har blivit hårdare, och säger att han tycker att de som främst lyfter fram det 

mer i dag är kvällstidningarna. Han tycker inte att skillnaden är så enormt stor. Han säger dock att 
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på 60-talet var det synd om gärningsmannen, i dag är det synd om offret. Att mediernas hårda 

kriminaljournalistik skulle ha lett till att politikerna förlängt straffen, det tycker han verkar väldigt 

förenklat.  

Mats-Erik Nilsson ställer sig frågande till utvecklingen i USA där man har flera hemsidor där 

pedofiler hängs ut så att man kan ta reda på om man bor granne med någon och där medierna 

medverkar i kampanjer för att få folk att flytta.  

 
Man kan förstå om de som har småbarn att man vill veta om det bor någon pedofil i 
grannskapet, men det verkar orimligt i Sverige att man kan lägga ut namnet på det viset. 
Antingen är det en pedofil som är dömd och avtjänat sitt straff som är grön, eller en person som 
är misstänkt]… [Då ska de för resten av sitt liv bli punktmarkerade. Det tycker jag låter konstigt.  
 

Ekot, Staffan Sillén 
Eftersom Ekot har så många typer av sändningar tycker inte Staffan Sillén att det går att definiera 

någon målgrupp. Han påpekar dock att det som karaktäriserar Ekot är att de inte har någon 

konkurrens på radioområdet: ”På så sätt kan man säga att vi har nyhetsmonopol inom radio.” 

Om namnpubliceringar, etik och allmänintresse 

Orsaken till att Ekot konsekvent valt att inte gå ut med Hagamannens namn är enligt Staffan 

Sillén av hänsyn till Hagamannens familj, fru och i synnerhet hans två barn. När gäller Ekots 

hantering av Hagamannen-fallet gör Staffan Sillén en parallell till ett uppmärksammat fall med en 

svensk general som dömts för misshandel och våldtäkt på sin hustru. Trots att Staffan menar att 

det i detta fall fanns goda anledningar till att gå ut med namnpublicering – med hänvisning till 

generalens position i samhället – valde Ekots redaktion att inte namnpublicera i detta fall heller: 

”Han har två döttrar och de ska inte behöva höra sin pappas namn i radio”. 

 

Staffan Sillén menar att namnpublicering endast får ske om det är relevant för lyssnarna. I fallet 

med Anna Lindhs mördare valde Ekot att gå ut med namn i samma stund som den misstänkte 

erkände. När det gäller ansvar menar Staffan Sillén att Ekot har ett totalt ansvar och måste vara 

medvetna om sin makt. När det gäller allmänintresset är det enligt Sillén en bedömning man får 

göra från fall till fall. Som exempel tar han upp fallet med Borelius och Stegö-Chiló.26 Här gjorde 

Ekot den bedömningen att det var självklart att gå ut med namn, eftersom det var två ministrar 

det handlade om. När det gäller Anna Lindhs mördare valde man att gå ut med namnet så fort 

den brottmisstänkte erkände. 

 

                                                 
26 Under hösten 2006 kom det fram att två ministrar i alliansregeringen inte betalat sina tv-licenser och senare 
avgick på grund av det. 
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Staffan Sillén säger att Ekot valde att inte publicera namnet på Hagamannen med hänvisning till 

de etiska regler som han anser att Ekot bör hålla sig till. Staffan Sillén återkommer flera Enligt 

Staffan Sillén är det viktigare att ta hänsyn till brottslingars anhöriga än att gå ut med namn. Just 

fallet med generalen omnämner han som ett komplicerat, då den brottsmisstänkte nu även 

misstänks för brott av en helt annan karaktär, brott som kan vara till fara för rikets säkerhet. Om 

den brottsmisstänkte döms för spioneri menar Staffan Sillén att allmänintresset är för stort för 

Ekot ska kunna ta hänsyn till de anhöriga, men trots att misstankarna nu gäller 

försvarshemligheter har Ekot valt att fortfarande inte namnpublicera. 

Synen på det egna ansvaret i kriminaljournalistiken 

Staffan Sillén säger att Ekot har ett totalt ansvar vad gäller namnpubliceringar och uthängning av 

brottslingar: 

 
Jag menar, vi måste vara medvetna om vår makt. På Ekots har vi fyra miljoner lyssnare om 
dagen och en namnpublicering kan drabba en misstänkt mycket hårdare än straffet. 

 

Enligt Staffan Sillén lyckas Ekot med att hålla en bra balans när det gäller att informera sina 

lyssnare om kriminalpolitiska frågor. Han exemplifierar med ett reportage som sändes i under 

våren 2007, där Eko-redaktionen bestämde sig för att gå till grunden med de så kallade 

inbrottsligorna från Baltikum som det skrivits om i andra medier. Reportaget visade enligt Sillén 

att det saknades belägg för den mediebild som förmedlats. 

 

Vi granskade hur det egentligen låg till, och det visade att det här var helt fel, det är inte alls 
horder av balter det handlade om. Det fanns knappt ens någon ökning av inbrott över huvud 
taget. Och i den utsträckning vi ändå hittade den sortens brott var det mest norrmän och finnar 
som hade begått dem. Men några drivor av kriminella balter, det fanns inte. Det var helt enkelt 
fel. Så den typen av granskningar är viktiga att göra. 

 

Helt okritisk till den egna rapporteringen är Staffan Sillén inte - han vill inte slå sig för bröstet och 

påstå att Ekot står utanför den utveckling som Jerzy Sarnecki skriver om i sin debattartikel. 

Kriminaljournalistik, mediers ansvar och samhällskonsekvenser 

 

Staffan Sillén säger att hela spelplanen förflyttar sig när det gäller etiska frågeställningar inom 

journalistiken. 

 
Medielandskapet driver. Det pågår en uppluckring av medietiken. Det här är en följd av den allt 
hårdare konkurrensen på mediamarknaden sedan de nya mediernas tillkomst. 
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Staffan Sillén menar också att denna utveckling skett ganska snabbt och säger att det räcker med 

att gå tillbaka 15 år för att se ett helt annat medielandskap, och då framförallt när det gäller DN 

och Svenska Dagbladet. Enligt Staffan Sillén väljer just Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

att i dag publicera sådant som man möjligen skulle ha kunnat hitta i kvällstidningarna för 15 år 

sedan, men aldrig i DN.  

 
Samtidigt ser vi att när hela medielandskapet driver i tabloid riktning så förflyttar sig tabloiderna 
ännu längre ut, bort från den gamla etiken. Och vi alla följer med. 

 
Sillén ger Jerzy Sarnecki rätt i att medierna ger en felaktig bild av brottsligheten. Han berättar om 

ett som han anser vara ett av de bästa jobben som Ekot gjort då man granskade hur det låg till 

med utsagan om att det kommet balter hit på inbrottsturnéer. Ekots granskning visade att det inte 

alls låg till på det här viset och att knappt fanns någon ökning av inbrott överhuvudtaget. Ï den 

utsträckning man hittade den sortens brott var det mest norrmän och finnar som hade begått 

dem.  

Men några drivor av kriminella balter, det fanns inte. Det var helt enkelt fel. Så den typen av 
granskningarna är viktiga att göra. 

 
Att domstolarna dömer till allt hårdare straff trots att brottsligheten inte ökat har inte Staffan 

Sillén några som helst synpunkter på, eftersom han inte tycker att det är hans uppgift att ha.  

 

Angående utvecklingen i USA där man har hemsidor som polisen handhar där man exempelvis 

kan ta reda på om ens granne är dömd för pedofili och där medierna medverkar i kampanjer för 

att få folk att flytta säger Staffan Sillén att han är glad att det inte är så här.  

 

I USA finns också flera fall av självmord bland brottslingar som hängs ut i medier. På frågan om 

Staffan Sillén tror att det är något som riskerar att hända här svarar han följande: 

 
Ja, man löper alltid den risken. Det är därför vi är så försiktiga. Å andra sidan kan det inte alltid 
vara ett motiv för att avstå från publicering för att det finns en risk för att folk hoppar ut genom 
fönstret. I den meningen måste vi tyvärr vara konsekvensneutrala. 
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Sammanfattande diskussion 
 
Svenska Dagbladet och Ekot gör helt olika bedömningar när det gäller namnpubliceringar i 

allmänhet och Hagamannen i synnerhet. Medan Svenska Dagbladet publicerar Hagamannens 

namn med hänvisning till ”allmänintresset” väljer Ekot att inte publicera namnet överhuvudtaget 

med hänsyn till hans barn. Inte ens i alla rättsfall där en offentlig person är dömd går Ekot ut 

med namn, även här med hänsyn till de anhöriga. 

 

Mats-Erik Nilsson på Svenska Dagbladet säger helt i motsats med Ekots resonemang att de aldrig 

tar hänsyn till brottslingars anhöriga för att man i det fallet måste vara ”konsekvensneutral”. Det 

är enligt vår mening en anmärkningsvärd tolkning Svenska Dagbladet gör av de pressetiska 

spelreglerna för press, radio och TV, som säger att man ska hänsyn till om en namnpublicering 

kan skada människor. Är brottslingar inte längre människor enligt Svenska Dagbladets oskrivna 

namnpubliceringspolicy? Mats-Erik Nilsson säger samtidigt att Svenska Dagbladet valt att inte 

publicera namn i flera fall med hänsyn till brottsoffer. Här är alltså inte konsekvensneutraliteten 

plötsligt ett argument. Ekot och Svenska Dagbladet har vitt skilda tolkningar; både av när det 

finns ett allmänintresse för namnpublicering, vad som är god journalistisk etik och vilka 

människor som är värda att ta hänsyn till.  

Svenska Dagbladet – inkonsekvent argumentation 
Mats-Erik Nilsson på Svenska Dagbladet medger att den egna brottsrapporteringen är snedvriden 

och att detta får negativa följder i samhället, som till exempel att kvinnor blir rädda för att gå ut i 

rädsla för att bli våldtagna. Så här långt är hans resonemang är helt i enlighet med Pollacks 

kontextuella konstruktivistiska teoriperspektiv27 och teorin om mediernas skapande av 

moralpanik. 

 

Samtidigt som Mats-Erik Nilsson håller med om att det finns en snedvridning tycker han dock att 

forskningen som säger att medierna bidragit till att straffskalorna förlängts är förenklad. Han 

tycker inte heller att det skett någon stor uppluckring av medieetiken under de senaste 20-30 åren, 

och ställer sig tveksam till om kriminaljournalistiken blivit hårdare och mer överdriven än förut.  

 

Svenska Dagbladet anser att man har ett stort ansvar och att man verkar medvetna om hur 

snedvriden den egna rapporteringen är. Ändå väljer man den hårda linje man gör och det med 

allmänintresset som motivation. Utifrån kultivationstesen ter sig Svenska Dagbladets linje 

                                                 
27 Pollack, sid 81. 
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problematisk, inte bara i resonemangen om namnpublicering och vilka man anser vara människor 

värda att ta hänsyn till – utan även genom den bild man publicerar av Hagamannen när man 

beskriver honom som en känslokall våldtäktsman och mördare. Det finns inga godtyckliga 

bedömningar, säger Mats-Erik Nilsson, ändå rättfärdigar han rapporteringen av Hagamannen och 

hävdar samtidigt att Svenska Dagbladet är en seriös kvalitetstidning. Vi tycker oss se en 

inkonsekvens mellan hur han resonerar om mediernas kriminalrapportering i allmänna lag och 

hur oproblematisk han samtidigt är till den egna rapporteringen. 

Ekot – högre medvetenhet 

Staffan Sillén är nöjd med Ekots kriminalrapportering och tycker att man håller en bra balans. 

Helt i enlighet med Ester Pollacks forskning menar han att medielandskapet driver och att det 

pågår en uppluckring av medieetiken. Staffan Sillén nämner flera exempel där Ekot aktivt arbetar 

med att ge en annan och mer rättvisande bild av brottsligheten. Även om Ekot, precis som 

Staffan Sillén säger, också bidrar till den uppluckrade etiken, finns här både en medvetenhet om 

det egna ansvaret och samhällskonsekvenserna, inte bara i teorin som i Svenska dagbladets fall 

utan i hur man resonerar kring den faktiska rapporteringen, en klart mer restriktiv etisk policy och 

en uttalad ärlig journalistisk ambition att försöka ta reda på hur saker och ting verkligen sker.  

 

Eftersom vi inte undersökt de båda medierna ingående drar vi inte här någon säkerställd slutsats 

om deras bevakning i sin helhet. Vår genomgång av Hagamannen-bevakningen i kombination 

med hur de resonerar och argumenterar visar att Ekot åtminstone i det här fallet lever som de lär 

i långt större utsträckning än Svenska Dagbladet.  

 

Vårt syfte med uppsatsen var inte att söka ta reda på vad det allt hårdare medieklimatet beror på. 

Vid en genomgång av intervjuresultaten är en trolig slutsats ändå att Ekot:s Mats-Erik Nilsson 

har rätt i sin teori om att den ökade konkurrensen och vinstintressen är en av orsakerna till att 

Svenska Dagbladet är så inkonsekventa i sina resonemang om allmänintresse, etik, ansvar och 

den snedvridna rapporteringens följder. 

Vidare reflektioner 

Utifrån kultivationstesen och teorier om moralpanik, samt med bakgrund i punkt femton i de 

Spelregler för press, radio och TV, ter sig Svenska Dagbladets resonemang kring allmänintresse 

och namnpublicering problematiska. Skillnaden på hur public service-radion och den 

kommersiella tidningen resonerar är slående. Frågan är vad som händer i framtiden om den 

utveckling som forskningen och Svenska Dagbladets etiska ställningstaganden pekar på fortsätter 

att gå i samma riktning? Är vi beredda på att offra humana värderingar och dessutom låta 
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medierna bidra till ett allt hårdare samhällsklimat där kriminaliteten kanske till och med riskerar 

att öka som en följd av rapporteringen och där folk inte vågar gå utanför dörren på grund av 

medieskapad rädsla? Om vi inte är beredda på det – är lagstiftning om journalistisk etik den enda 

möjliga vägen? Skulle till exempel en public service-tidning kunna återupprätta en 

kriminalrapportering som kan se brottsligheten i ett större socialt sammanhang? Då kanske större 

fokus kunde läggas på hur vi minskar och förebygger brottsligheten, snarare än på straff och 

enskilda brottslingar och brottsmisstänkta. 

Kritik och vidare forskning 
Eftersom detta är en b-uppsats är studien och resultaten relativt begränsade. Därför kan inte 

långtgående slutsatser dras av de två intervjuerna. En given kritik är att man naturligtvis inte kan 

få någon rättvis och heltäckande bild av hur de två medierna resonerar bara med hjälp av två 

korta intervjuer. Många av de resonemang som framkommer i studien är dock mycket 

intressanta, både i relation till spelreglerna för press, radio och TV och i hur medierna ser på sig 

själva och sin roll i samhället. En ambition är därför att utveckla frågeguiden ytterligare och bygga 

vidare denna studie på C-nivå. En sådan studie skulle med fördel täcka in även Dagens Nyheter 

och Sveriges television. Tänkbart i vore att även inkludera lokal- och kvällspress.  

En annan intressant studie på temat kriminaljournalistik kunde vara att göra en 

intervjuundersökning med anhöriga till uthängda brottslingar. Hur och på vilket sätt påverkar 

namnpublicering anhöriga? 
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Bilagor:  

Bilaga 1, frågeguide 

Introduktionsfrågor 

- Hur länge har du varit ansvarig utgivare (el dylik position)? 

Övergångsfrågor 

– Hur skulle du kort beskriva ert nyhetsmediums syfte och målgrupp? 

– Är det något särskilt som karaktäriserar just er jämfört med andra nyhetsmedier? 

Nyckelfrågor 

– Vad är er policy när det gäller namnpublicering av brottsmisstänkta och brottsdömda? 

– Hur skulle du beskriva er rapportering om Hagamannen? 

– Varför valde ni att inte publicera Hagamannens namn? 

– Tog ni någon hänsyn till Hagamannens anhöriga när ni tog ert beslut? 

– Anser du att redaktionerna har något ansvar för sina publiceringar och uthängning av enskilda 
brottsliga individer? 

– Om ja: vilket ansvar? Om nej: varför inte? 

– Hur tycker du att ni lyckas med att informera era läsare om kriminalpolitiska frågor? 

– Hur tycker du att de stora medierna generellt sköter detta? 

– Domstolarna dömer fler till fängelsestraff och dömer även allt hårdare straff. Detta trots att 
brottsligheten knappt har gjort det. (Antalet anmälda brott i Sverige, inklusive grova våldsbrott, 
knappt har ökat sen 1990 och brott involverande dödligt våld har snarast minskat.) Vad anser du 
om denna utveckling? 

– Fler sitter alltså inlåsta och brottsligheten har inte ökat. Ändå är folk rädda. Jerzy Sarnecki, 
professor i kriminologi, anser att detta beror på att medierna ger en felaktig bild av brottsligheten. 
Stämmer detta? 

– Vad säger du om utvecklingen i USA där man i flera stater har hemsidor (som polisen handhar) 
där människor kan ta reda på om någon granne har varit dömd för pedofili och medierna 
medverkar i kampanjer för att få människor att flytta? 

– Där finns också flera fall av självmord bland brottslingar som blivit uthängda i medierna. Är 
den utvecklingen önskvärd i Sverige? 
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Bilaga 2, intervju med Staffan Sillén, ansvarig utgivare på Ekot, Sveriges Radio.  

 
Hanna: Du är nyhetschef och ansvarig utgivare? 
Staffan: Jag är chef för nyheter och aktualiteter, det vill säga alla nationella nyheter och alla 
nationella aktualitetsprogram. Ekotchef är min titel. 
H: Hur skulle du beskriva Ekots syfte och målgrupp? 
S: Målgrupp? Vi har så många olika typer av sändningar, vi spänner över hela fältet. Jag är ju 
ansvarig utgivare för ungdomsnyheterna i P3, vi kör nyheter i alla kanalerna, P1, P2, P3 P4, vilket 
innebär att vi har olika målgrupp i alla kanalerna. Det går inte att säga vi har en målgrupp. Vi 
spänner över hela fältet eftersom vi hör så hemskt mycket. 
 
H: Är det nåt som karaktäriserar er, jämfört med andra nyhetsmedia? 
S: Ja, vi har ingen konkurrens på radioområdet. Det finns ju numera kommersiella radiokanaler 
som konkurrerar med SR, men eftersom det är så dyrt att bygga upp nyhetsredaktioner har vi 
ingen seriös konkurrent inom radioområdet över huvud taget. På så sätt man kan nästan säga att 
vi har nyhetsmonopol inom radio. Det där kommer så småningom att ändras när man ändrar 
lagstiftningen så att man kan ha nationella, kommersiella radiokanaler. Men så länge man bara kan 
sända lokalt tror jag att vi kommer stå utan konkurrens. Så det är en sak som karaktäriserar oss, 
landets enda radio-nyhetsredaktion. 
 
H: Kan du beskriva er policy när det gäller namnpublicering på brottsmisstänkta? (2.20) 
S: Vi är ytterst restriktiva i gammal klassisk mening. Vi publicerar väldigt sällan namn på 
brottsmisstänkta. Då ska det vara väldigt speciella omständigheter. Vi brukar också avstå från att 
publicera namn på dömda. Namnpublicering ska vara relevant. 
 
H: När bli allmänintresset så stort att det blir relevant? 
S: Det är omöjligt att säga, och är en bedömning från fall till fall. Men det vanligaste är väl när 
brottslingen är i en sån situation att namnpubliceringen är instrumentell, alltså att det är viktigt 
för publiken att veta vem det är som har begått brottet. Då kan man publicera redan på 
misstänkt-stadiet. Två klassiska fall är Maria Borelius och Cecilia Stegö-Chiló, som ju båda har 
begått nåt som i domstol skulle kunna bedömas som brottsligt. Eftersom de befann sig i en sån 
position som de gjorde då var det självklart att publicera deras namn. Vore det däremot någon av 
er som inte betalat tv-licens hade jag inte namnpublicerat. Det hade varit ointressant. Så det är ett 
exempel. 
  Sen beror det väl också på brottets karaktär. Jag vill minnas att vi namngav Anna Linds 
misstänkte mördare innan domen föll, och det gjorde vi i den sekund han erkände. För det anser 
vi är ett historiskt brott riktad mot hela samhället, och där var allmänintresset så pass stort att vi 
tyckte att det motiverat att frångå principen med publicering. 
 
H: Ni valde att inte publicera Hagamannen namn. Varför? 
S: Av hänsyn till hans familj, fru och framför allt barnen. Vi har ett annat parallellt fall med 
Generalen, som är dömd för allt möjligt, hustrumisshandel, våldtäkt och allt var det var. Där har 
vi inte heller publicerat namnet, trots att det finns goda motiv för det, eftersom han var i den 
ställning som han var. Men han har två döttrar och de ska inte behöva höra sin pappas namn i 
radio. Där börjar vi nu tyvärr hamna i trubbel, eftersom det fallet börjar utveckla sig mot nåt som 
kan anses som hot mot rikets säkerhet, vilket innebär att det plötsligt kan vara relevant att 
publicera namnet. Problemet är att vi då inte längre kan upprätthålla skyddet mot familjen, då det 
har utvecklats till en helt annan typ av brott som han misstänks för. Så där har vi bekymmer just 
nu. 
H: Så det kan väga över? 
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S: Ja, om det visar sig att han är en spion som har sålt försvarshemligheter, då måste vi för guds 
skull namnge honom. Då kan vi nog inte göra det utan att relatera till den här första affären, så då 
hamnar vi i knipa. Än så länge är vi inte där. Vi har valt att inte namnge honom, trots att 
misstänkarna nu gäller försvarshemligheter. 
 
H: Anser du att redaktionerna har nåt ansvar för sina namnpubliceringar och uthängningar av 
brottsmisstänkta? 
S: Självfallet. 
H: Vilket ansvar tycker du att man har då? 
S: Ett totalt ansvar. Jag menar, vi måste alltid vara medvetna om vår makt. På Ekot har vi fyra 
miljoner lyssnare om dagen, och en namnpublicering kan drabba den misstänkte mycket hårdare 
än straffet. 
 
H: Hur tycker du att ni lyckas med att informera era lyssnare om kriminalpolitiska frågor 
generellt? 
S: Ganska bra tycker jag. Vår nyhetschef är en mycket erfaren kriminalreporter som bland annat 
jobbat i många år på DN. Han är mycket duktig på kriminal- och rättsjournalistik, och det bidrar 
till att jag tycker att vi har en bra balans där. 
 
H: Hur tycker du att de stora medierna generellt sköter kriminalrapporteringen? 
S: Medielandskapet driver. Det pågår en uppluckring av medieetiken. Det här en följd av den allt 
hårdare konkurrensen på mediemarknaden sen de nya mediernas tillkomst. I och med att alla 
numera konkurrerar på webben så konkurrerar man i hög utsträckning med snabbhet och 
sensationsinriktade nyheter. Det har blivit en helt ny, skärpt konkurrens som gör att man i hela 
medielandskapet driver i fel riktning. Om man tittar på vad till exempel DN – och för den delen 
även Svenska Dagbladet – publicerar nu. Tittar man 15 år tillbaka är det sånt som man då 
möjligen skulle ha hittat kvällstidningarna, men aldrig i DN. Ta Knutby-fallet till exempel. Bara 
på åtalsdagen tror jag att DN hade hela första sidan och nästan tre insidor Samtidigt ser vi att när 
hela medielandskapet driver i tabloid-riktning, så förflyttar sig så tabloiderna ännu längre ut, bort 
ifrån den gamla etiken. Och vi alla följer med. Jag ska inte slå mig för bröstet, jag tycker att vi 
också driver med rent etiskt. Kanske inte så mycket när det gäller kriminaljournalistiken, men när 
det gäller etiken totalt så tror jag att hela spelplanen förflyttar sig. 
 
H: Domstolarna dömer allt fler och till längre straff nu för tiden, trots att brottsligheten inte har 
ökat. Har du någon reflektion över den problematiken? 
S: Det har jag inga som helst synpunkter på, och det är inte heller min uppgift att ha. 
 
H: Fler sitter alltså inlåsta. Brottsligheten har inte ökat. Ändå är folk rädda för brottsligheten. 
Jerzy, professor i kriminologi, menar det beror på att medierna ger en felaktig bild av 
brottsligheten. Vad anser du om det? 
S: Det är helt rätt. Ett av de bästa jobb vi gjort var ett i våras, då vi använde den gamla 
journalistiska principen ”tänk om det kan vara tvärtom” och granskade utsagorna om att det 
kommer horder av balter hit på inbrottsturnéer, och folk satt och skakade av skräck ut i sina 
stugor över det här. Vi granskade hur det egentligen låg till, och det visade att det här var helt fel, 
det är inte alls horder av balter det handlade om. Det fanns knappt ens någon ökning av inbrott 
över huvud taget. Och i den utsträckning vi ändå hittade den sortens brott var det mest norrmän 
och finnar som hade begått dem. Men några drivor av kriminella balter, det fanns inte. Det var 
helt enkelt fel. Så den typen av granskningar är viktiga att göra. 
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H: Vad säger du om utvecklingen i USA där man har hemsidor som polisen handhar där man 
exempelvis kan ta reda på om en granne är dömd för pedofili. Och sen medverkar medierna i 
kampanjer för att få folk att flytta. 
S: Jaha. Jag är glad att det inte är så här. 
 
H: Sen finns flera fall av självmord bland brottslingar som hängts ut i medierna. Tror du att det är 
nåt som riskerar att hända här? 
S: Ja, man löper alltid den risken. Det är därför vi är så försiktiga. Å andra sidan kan det inte alltid 
vara ett motiv för att avstå med publicering för att det finns en risk för att folk hoppar ut genom 
fönstret. I den meningen måste vi tyvärr vara konsekvensneutrala. 
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Bilaga 3, intervju med Mats-Erik Nilsson, Svenska Dagbladet 

H: Berätta kort om din position på Svenska Dagbladet. 

M: Jag har varit redaktionschef cirka 2 år och är ställföreträdande ansvarig utgivare. 

H: Hur skulle du beskriva er målgrupp? 
 
M: Den nyfikna storstadsmänniskan. Det är det vi jobbar med internt. Folk som vill veta lite 
mera, folk som ställer lite större krav på information än folk som läser gratistidningar eller 
kvällspressen. De flesta har lite mer utbildning än genomsnittet, men inte alla. Under senare år 
har målgruppen och publiken breddats en hel del. Vi har varit mer av elittidning än tidigare och 
en bredare tidning. 
 
H: Är det något särskilt som karaktäriserar just er jämfört med andra nyhetsmedier? 
M: Vi kanske är ovanliga på det viset att vi gör en kvalitetstidning som Svenska Dagbladet är då, 
med hög trovärdighet, så pass seriös som den är samtidigt som vi också kombinerar det med att 
lyssna mycket på läsaren och försöker på olika viss bli läsar- och användarvänligt tidning. Det 
började med att vi bytte formatet till tabloidformat som knappt fanns i världen, bara i El Pais i 
Spanien och Le Monde i Frankrike. Ganska ovanligt, för tabloidformatet ansågs vara så 
nedklassat och någonting som bara kvällstidningar sysslade med. Trots att alla läsarna tyckte det 
var mycket bekvämare. När vi presenterar och gör journalistik, då gäller det att tänka på: hur ska 
läsaren begripa det här, vilka frågor ställer sig läsaren? Vilka associationer får man? Och försöka 
ta upp det i tidningen. 
 
H: Vad är er policy när det gäller namnpublicering av brottsmisstänkta och brottsdömda?  

Grunden för en tidning är att publicera namn på folk som förekommer i olika sammanhang. Sen 
finns det vissa undantag och de undantagen gäller ofta de som begått brott eller nåt annat 
klandervärt. Vi har ingen nedskriven policy. Alla svåra och komplicerade fall innehåller flera 
aspekter som gör att dem ändå har så många enskildheter, så det går bara inte slänga över en mall. 
Utan de som jobbar på olika befattningar vet grundreglerna för i vilka sammanhang vi använder 
namn och är dem osäkra så pratar med mig (eller Lena). Grundinställningen är annars ungefär 
som många andra tidningar har haft. Är det någonting som har inträffat eller någon som har gjort 
någonting, alltså händelsen eller gärningen, då kan det vara så att antingen finns det stort intresse 
av gärningsmannen eller hos händelsen, eller båda. Är det stort intresse för båda då är det 
självklart att det ska vara namn på personen i tidningen. Utgångspunkten är att det ska finnas ett 
allmänintresse av namnet i det här brottsammanhanget. Exempel om Reinfeldt skulle åka fast för 
snatteri så hamnar han i tidningen med namn i egenskap som politiker, trots att brottet inte är 
väldigt litet. Eller så kan själva brottet eller handlingen som är märkvärdig som t.ex. Mihailovic 
som är okänd, men själva handlingen har stort allmänintresse. Antingen det ena eller båda. Det är 
det som styr. 

Antingen allmänintresse hos gärningsmannen eller för själva handlingen. Nästa steg är var 
någonstans i kronologin ska man sätta ut namnet i så fall. Om Reinfeldt misstänks för snatteri så 
räcker det med misstanke, sen beror det på hur stort allmänintresset är, var någonstans vi tycker 
att det är rimligt att sätta ut namnet. Antingen från någon misstänks eller grips eller åtalas eller vid 
en dom (tingsrätt). Saker som kan spela in och påverka i kronologin kan vara ett erkännande, eller 
ett DNA. Har det ett högt allmänintresse så publicerar vi det tidigare och viceversa. Ett 
erkännande kan vara en faktor som talar för publicering bland flera olika, 6-7 andra. 
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H: Det kan ju stå och vippa mellan personlig integritet och allmän intresse, vilka faktorer spelar 
in? 

M: Rätt ofta sätter vi ut namn på offentliga personer. Okända, då måste det vara ett brott som är 
av stort allmänintresse, till exempel Hagamannen. 

H: Resonerade ni något kring konsekvenserna för Hagamannens anhöriga när ni tog ert beslut?  

M: Resonerar kring anhöriga gör vi aldrig. Det bryr vi oss inte om. Det kan man inte göra. Man 
måste vara konsekvensneutral. Det skulle bli väldigt märkliga övervägande i så fall. Det skulle 
betyda att de som skulle komma med namn i tidningen skulle vara de som inte har några barn 
och familj, oavsett vad de har gjort för något. Jag har varit med flera gånger då en offentlig 
person har vädjat att inte sätta ut namn tidningen med just det argumentet att ”hur tror du det 
skulle påverka min dotter” och så vidare. Och det har vi inte tagit hänsyn till. Det finns några fall 
där till exempel en kvinna anmält sin man för sexuella övergrepp, så sätter vi inte ut namnet på 
mannen eftersom man drar in kvinnan och vet vem hon är. Då har vi tagit hänsyn till 
brottsoffret. 

H: Anser du att redaktionerna har något ansvar för sina publiceringar och uthängning av enskilda 
brottsliga individer? 

M: Ja, stort ansvar. Ibland kan det till och med vara värre att komma med sitt namn i tidningen 
än det straff som man får. Ta det här fallet med ministrarna. Lek med tanken att vi inte skrivit 
vem det var, utan bara att det är högt uppsatta politiker som inte betalat tv-licensen och sen hade 
det där utretts och någon kanske fått böter och så var det ur världen. Det straffet hade inte varit 
någonting. Men att komma ut med namnet i tidningen är mycket mer allvarligare för dem i det 
fallet. Samtidigt ser vi oss inte oss som en del i rättsapparaten, att dem som straffas si och så hårt 
ska få ytterligare ett straff i tidningen. Vi gör en bedömning som är oberoende av det. Så även 
brott som är väldigt ringa kan bli namn i tidningen. Att en son slagit ihjäl sin pappa i en privat 
uppgörelse kanske inte kommer i tidningen, trots att det är ett allvarligt brott, men så kan man 
komma med i tidningen för att man inte betalat tv-licens. Det finns inte en sådan 
överensstämmelse med straffskalor eller någonting sådant. Vi gör noggranna överväganden, det 
sker inte godtyckligt, slumpmässigt. Det är i största allmänhet svårt att veta vilka konsekvenser i 
olika kedjor som någonting kan få. 

H: Hur tycker du att ni lyckas med att informera era läsare om kriminalpolitiska frågor? Hur 
tycker du att de stora medierna generellt sköter detta? 

Kriminalpolitik är vi nog lika bra på som annan politik, men kriminalitet så tror jag att det ibland 
kan vara så att man får en bild i medier, SvD, som kanske inte alltid stämmer ihop med 
verkligheten. Medier har i alla tider uppmärksammat det som bryter mot det som är det normala, 
man skriver inte till exempel att trafiken flöt bra. Det vet de flesta förutom små barn. Skriver man 
om mycket om en seriemördare så betyder det inte att det springer seriemördare överallt utan 
precis tvärtom. Ta till exempel allt som skrivits om överfallsvåldtäkter, jag tror att de flesta 
uppfattar det som att överfallsvåldtäkter har ökat, att det är ett större problem, vilket skrämmer 
framförallt kvinnor. Som inte vill gå i parker, inte gå ut och jogga och får sina liv inskränkta för 
att vi har uppmärksammat väldigt mycket om överfallsvåldtäkter. Egentligen finns det ingenting 
som talar för att det har ökat. Statistisk visar att anmälningarna har ökat, att 
anmälningsbenägenheten ökat men att det har ökat i verkligheten det är oklart. Sen har man 
ändrat brottet så att brottet har vidgats. Sådant som inte var våldtäkt förut har blivit våldtäkt nu, 
alltså blir det då fler. Och för det tredje så blandar man ihop det som är utomhusvåldtäkter med 
överfallsvåldtäkter. Och de flesta utomhusvåldtäkter är en man och kvinna som känner varandra. 
Och då tänker alla att det är en okänd gärningsman för det är vad alla är rädda för. Det är extremt 
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ovanligt och det skrivs mycket i tidningen. Det är ett problem som vi bidrar till att skapa en bild 
som får ganska negativa konsekvenser. Vi eller jag brukar diskutera det eftersom det är så lätt att 
följa med den allmänna strömmen av nyhetsflöde. Följer man med det så bidrar man att skapa 
den bilden. Politiker gillar det också. Sista partiledardebatten sade till exempel Maud Olofsson att 
våldtäkterna ökat med 45 procent, och man kan få fram den siffran om du räknar på ett speciellt 
sätt, men det är inte alls säkert om det har med verkligheten att göra.  

När jag var ung så kommer jag ihåg att den grupp som var mest rädd att bli utsatt för våld var 
gamla tanter, att de skulle bli överfallna och rånade. Och det klart när det hände så blev det en 
stor artikel. Men det var de som löpte minst risk för detta. Det var unga killar som var utsatta för 
mest brott. Det finns ett problem där och jag vet inte exakt vad man ska göra åt det. Det är inte 
genom att ibland göra mer utav fördjupande journalistik och berättar om, utan vi söker nyheter 
och det borde kunna vara en nyhet i tidningen att våldtäkterna faktiskt inte har ökat. 

H: Domstolarna dömer fler till fängelsestraff och dömer även allt hårdare straff. Detta trots att 
brottsligheten knappt har gjort det. Antalet anmälda brott i Sverige, inklusive grova våldsbrott, 
knappt har ökat sen 1990 och brott involverande dödligt våld har snarast minskat. Vad anser du 
om denna utveckling?  

M: När det gäller brottsstatistik är det svårt att hantera. Till exempel narkotikabrottslighet så 
bygger det nästan helt på polisens aktivitet. Gör polisen ingenting så blir det inget narkotikabrott. 
Gör polisen en offensiv och upptäcker narkotikabrott så blir det många fler. För det är nästan 
ingen som anmäler narkotikabrott. Utan de som knarkar, det finns ingen anledning att någon i 
den kedjan skulle anmäla någonting. Så därför finns det ett stort problem, har brottsligheten ökat 
eller inte, under en viss period? Så får man garanterat olika svar. Det beror också på vem man 
frågar. De som har vart med och förlängt straffskalan hävdar säkert att brotten har ökat men jag 
vet inte om det är så. 

H: Professor Jerzy Sarnecki säger att medierna har bidragit till att öka straffskalorna. 

M: Jag vet inte om kriminaljournalistiken blivit hårdare, överdriven eller så än förut. Under den 
tiden jag kan överblicka ungefär 20-30 år. De som främst sysslar med det och lyfter fram det mer 
är kvällstidningar. Och det gjorde dem för 20-30 år sen också, jag tycket inte skillnaden är så 
enorm så stor. På 60-talet var det synd om gärningsmannen, nu är det synd om offret enkelt 
uttryck. Det speglar medierna i viss utsträckning men jag tror att det är väldigt förenklat. 
Medierna är säkert en faktor på nåt vis, för att vi driver en så hårdhänt kriminaljournalistik har 
lett till politikerna har förlängt straffen. Det tycker jag att det verkar vara väldigt förenklat. 

H: Vad säger du om utvecklingen i USA där man i flera stater har hemsidor (som polisen 
handhar) där människor kan ta reda på om någon granne har varit dömd för pedofili och 
medierna medverkar i kampanjer för att få människor att flytta?  

M: Det låter konstigt. Det låter väldig långt ifrån hur det skulle kunna vara här. Man kan förstå de 
som har småbarn att man vill veta om det bor någon pedofil i grannskapet, men det verkar 
orimligt i Sverige att man kan lägga ut namnet på det viset. Antingen är det en pedofil som är 
dömd och avtjänat sitt straff som är grön, eller en person som är misstänkt men det handlar om 
folk som är tidigare är dömda. Då ska de för resten av sitt liv bli punktmarkerade? Det tycker jag 
låter konstigt. 

H: Där finns också flera fall av självmord bland brottslingar som blivit uthängda i medierna. Är 
den utvecklingen önskvärd i Sverige? 

M: Jag har svårt att tänka att det systemet skulle kunna föras över hit överhuvudtaget. Sexbrotten 
är svåra att utreda eftersom det sker i en intim miljö, det är några stycken som är iblandade och 
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det är svårt att bevisa. Och det har hänt flera gånger nu på senare tid att människor blivit 
oskyldigt dömda. Att sen vara dömd resten av sitt liv, äh det är svårt att tänka sig. 
 


