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Abstract 

Denna uppsats undersöker hur synen på mediernas självsanerande system ser ut dels hos elva olika granskare av 

medierna och dessutom hos sex representanter från de större nyhetsmedierna i Sverige. I kvalitativa 

djupintervjuer har de bland annat fått svara på frågor om systemets fördelar och nackdelar samt om systemet 

anses vara tillräckligt eller om det finns behov av en utökad lagstiftning.  

Den teoretiska utgångspunkt som uppsatsen främst vilar på är hämtad från medieforskarna Mats Ekström och 

Stig Arne Nohrstedt som menar att mediernas makt gör att det finns behov av att granska dem.  Men 

teoriavsnittet ger också en kort förklaring till hur makten hänger ihop med förtroendet, utifrån Adam Smiths teori 

om ”den osynliga handen”. Dessutom behandlar teorin frågan om hur lagstiftning kontra självsanerande system 

kan påverka förtroendet. Här tar uppsatsen avstamp i den magisteruppsats Kerstin Ahlqvist med flera skrivit om 

förtroendet för svensk bolagsstyrning.  

Resultatet av intervjusvaren visar att det finns ett starkt stöd för det självsanerande systemet då det håller en 

skärpt lagstiftning borta och leder till ”justare medier”.  I svaren lyfts även ekonomiska aspekter kring systemet 

av flera intervjupersoner, exempelvis att det självsanerande systemet möjliggör en prövning av publiceringar 

gratis. Samtidigt menar flera av de intervjuade att systemet är krångligt för allmänheten. Det finns också en 

skillnad i synen på systemet mellan granskare och granskade. De som granskar media nämner i högre grad 

mediernas makt som en orsak till att de är viktiga att granska och representanterna från nyhetsmedierna nämner 

oftare att granskningen är viktig för mediekonsumenternas förtroende.  

Viktigt att poängtera är att arbetet med uppsatsen och insamlandet av empirin påbörjades hösten 2008. Av olika 

skäl har analysen och den kompletta uppsatsen färdigställts hösten 2011. Detta innebär att flera av de intervjuade 

har bytt position, men detta framgår med tydlighet i uppsatsen. 
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1. Inledning 
Det som från början fick mig intresserad av hur granskningen av medierna upplevs fungera 

var frågan om medierna som maktaktörer. I Sverige brukar tre statsmakter nämnas; 

regeringen, riksdagen och de svenska massmedierna. Även om massmedierna refereras till 

som den tredje statsmakten menar jag att mediernas makt i viss mån kan jämställas med de 

andra två statsmakterna som ju inte når ut med sitt budskap utan medierna. Jag menar att det 

är genom massmedierna som det offentliga samtalet förs i dag. En debatt som inte speglats i 

media har i princip inte ägt rum. Den franske medieforskaren Claude-Jean Bertrand uttrycker 

det såhär: ”Pressfriheten tillhör folket. I en demokrati har människor rätt att vara 

välinformerade. Och de har en skyldighet att delta i debatten, vilken i massamhällen främst 

äger rum i medierna.”
1
 

I Sverige upprätthålls etiken inom medierna genom ett självsanerande system med etiska 

spelregler.
2
 Det är upp till varje redaktion och journalist att följa de etiska spelreglerna för 

press, radio och tv. Ett motiv till att detta inte regleras genom hårdare lagstiftning är att det är 

viktigt att yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen skyddas. Utan dessa 

principer anses det inte vara möjligt för journalister att fritt granska samhällslivet vilket är 

essentiellt för demokratin. 

Ett självsanerande system gör granskningen av medierna mycket viktig och den har 

kritiserats. Olof Petersson, professor i statskunskap och forskningsledare på Studieförbundet 

Näringsliv och Samhälle, SNS, har sagt: 

Ett av de största hoten mot mediernas framtid kommer inifrån. Frånvaron av en aktiv och nyskapande 

mediekritik är ett av mediernas största problem. […] Dagens massmedier innehåller alldeles för lite om 

massmedier. En missriktad kåranda hindrar journalister från att kritisera varandra. Journalister borde aktivt 

granska andra journalister.
3 

Jag påbörjade arbetet med denna uppsats hösten 2008, men av olika skäl är uppsatsen helt 

färdigställd under hösten 2011. Det innebär att flera av de som intervjuats i uppsatsen nu bytt 

arbetsgivare och fått nya positioner.
4
 Det har också hänt en del i debatten kring självsanering, 

vilket jag kort sammanfattar nedan.  

                                                 
1
 Petersson, Olof och Bertrand, Claude-Jean, Medieetik i Europa, Stiftelsen för Mediestudier, SNS förlag, 

Finland, 2007, s. 11 
2
 Detta kommer att behandlas närmre i senare avsnitt. 

3
  http://www.const.sns.se/olofp/presst9412.htm, 081129 

4
 De nya befattningarna och arbetsområdena presenteras längre fram under avsnittet Metod. 
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Hösten 2008 var frågan om hur det självsanerande systemet upplevs fungera högaktuell 

genom rättegången mot journalisten och juristen Trond Sefastsson som anklagades för 

mutbrott. Bakgrunden var att han skulle ha tagit emot flera hundra tusen kronor av en man för 

att i ett tv-inslag rentvå hans narkotikadömde far. Sefastsson dömdes i tingsrätten, men 

överklagade domen och friades senare i hovrätten.
5
 

Intressant att notera är att åklagaren under rättegången i tingsrätten argumenterade för att 

Sefastsson skadat anseendet för den journalistiska kåren genom sitt agerande. Detta ledde till 

en debatt om huruvida de etiska reglerna ska kunna användas som argument inom juridiken. 

Debatten har även förts i Finland efter att domstolar i lägre instans börjat åberopa de etiska 

reglerna i rättsfall. Spelreglerna i Finland har nu fått en ny inledande parargraf som säger att 

de inte är till för att hänvisas till av domstolar.
6
 

Sefastsson har uttryckt kritik gentemot de etiska spelreglerna:  

Det här är ett av de större skämten i branschen. Etiska regler som aldrig har spelat någon roll, som 

branschen inte själv bryr sig om, som inte har fällt någon på tiotals år, utom sin egen ordförande några gånger, 

och som syftar till att undvika lagregleringar på massmedieområdet ska liksom inte användas som bevis i en 

rättegång.
7  

Ännu en intressant aspekt kring fallet är att Journalistförbundet ställde sig bakom 

Sefastsson, trots hans fördömande av deras etiska regler.  

Debatten kring självsanering, yttrandefrihet och tryckfrihet har fortsatt efter det att arbetet 

med denna uppsats inleddes. En viktig händelse att nämna är att regeringen har gett den 

parlamentariskt sammansatta Yttrandefrihetskommittén i uppdrag att utreda om 

grundlagsregleringen av tryck- och yttrandefriheten ska fortsätta att vara teknikberoende.
8
 

Denna fråga har blivit särskilt angelägen i och med de senaste decenniernas utveckling där en 

stor del av masskommunikationen sker via Internet.
9
 Yttrandefrihetskommittén skriver att ett 

stort problem med en teknikberoende lagstiftning är att det inte går att väcka åtal för vissa 

tryckfrihetsbrott som ”hatbrott eller grovt kränkande förtal” på Internet i dag.
10

 De har tagit 

fram tre förslag på modeller för att lösa problemet och få en mer modern lagstiftning där även 

exempelvis bloggar och nättidningar ingår i grundlagsregleringen. Ansvarsmodellen innebär 

att de yttranden där det finns en tydlig ansvarig avsändare ska skyddas genom 

                                                 
5
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/sefastsson-friad-fran-mutbrott, 111027 

6
 Petersson, Olof, Medieetik under debatt, Stiftelsen för Mediestudier, SNS förlag, Finland, 2006, s. 283 

7
 Citerat av Trond Sefastsson från rättegången, sändning i radioprogrammet Medierna, P1 2/11 2008 

8
 Delbetänkande av Yttrandefrihetskommittén ,SOU 2010:68, Ny yttrandefrihetsgrundlag? 

Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller, Fritzes, Stockholm, 2010, s. 16 
9
 Ibid, s. 62 

10
 Ibid, s. 65 
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yttrandefrihetslagstiftningen och även kunna ställas till svars.
11

 I verksamhetsmodellen ingår 

massmedieföretag eller massmedier som anger tydliga ansvarsuppgifter.
12

 Ändamålsmodellen 

ger yttranden med journalistiskt, opinionsbildande, litterärt eller konstnärligt syfte ett starkare 

grundlagsskydd. Yttrandefrihetskommittén menar att denna modell bäst sammanfaller med 

EU-rättens krav.
13

 Vilken modell som slutligen kommer att föreslås står inte klart ännu, men 

det faktum att grundlagen kommer att förändras och moderniseras framgår tydligt. 

 

 

1.1 Frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur mediernas 

självsanerande system upplevs fungera, dels av olika aktörer som granskar media och 

dessutom av representanter från några av de större nyhetsmedierna.
14

  Ytterligare ett syfte är 

att undersöka hur synen på självsanerande system kontra lagstiftning ser ut hos de olika 

intervjupersonerna. 

Värt att påpekas är att intervjuerna genomfördes hösten 2008, vilket innebär att de resultat 

jag får fram gäller för den tidpunkten. 

 

 

Mina frågeställningar är: 

 Hur ser olika typer av granskare av media på det självsanerande systemet? 

 Hur ser olika typer av granskare av media på en utökad lagstiftning? 

 Hur ser representanter från de större medierna på det självsanerande systemet? 

 Hur ser representanter från de större medierna på en utökad lagstiftning? 

 

 

 

 

                                                 
11

 Delbetänkande av Yttrandefrihetskommittén ,SOU 2010:68, Ny yttrandefrihetsgrundlag? 

Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller, Fritzes, Stockholm, 2010, s. 151 
12

 Ibid, s. 211 
13

 Ibid, s. 263 
14

 Värt att nämnas är att jag valt att inte intervjua medieforskarna som ju självklart genom sitt arbete också 

granskar medierna. Däremot hänvisar jag till deras forskning och slutsatser i uppsatsen. 
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2. Bakgrund 
Redan på 1860-talet fanns en mediegranskande tidskrift, Granskaren och på 1870-talet 

bildades Publicistklubben som ett tecken på pressens styrka och ambitioner. Vid sekelskiftet 

antogs de första publiceringsreglerna, som då mest gällde kriminaljournalistiken.
15

 Pressens 

trovärdighet hotades av så kallade notisjägare som skrev så rafflande som möjligt för att få 

sina artiklar publicerade. Notisjägarna var oftast frilansjournalister och för att lösa problemet 

verkade Publicistklubben även för att frilansarna skulle ersättas av fast anställda journalister.
16

  

1916 inrättades Pressens Opinionsnämnd, PON, som ”en permanent publicistisk 

hedersdomstol”. 1933 vidgades publiceringsreglerna till att gälla även övrig journalistik och 

inte bara rapportering om brott.
17

 

Under en stor del av 1900-talet dominerade partipressen i Sverige trots att även en 

kommersiell press vuxit fram. I mitten 1960-talet bröts dock detta samarbete mellan press och 

politiska partier och konsekvensen blev att konkurrensen mellan tidningarna ökade markant 

och att de således begick övertramp. Detta ledde till att ett antal socialdemokrater, bland andra 

Ingvar Carlsson, lade motioner om  

[…] hårdare tag mot pressen om den inte skärper sig, det vill säga följer ’anständiga publiceringsregler’.
18

  

För att undvika en skärpt lagstiftning lade medieorganisationerna förslag som ledde till att 

en pressombudsman, PO, inrättades och att representanter från allmänheten ingick i PON, 

som också skulle ha rätt att utdöma en expeditionsavgift av tidningar som klandrades. PO 

tillsattes 1969 och 1974 inrättade journalistförbundet även en yrkesetisk nämnd, YEN, som 

har till uppgift att kontrollera hur yrkesreglerna efterföljs.
19

 

Vid presidentvalet i USA 2004 slog bloggarna igenom som granskare av medierna då de 

gick på samma kampanjmöten som journalisterna för att kunna granska deras urval och citat. 

Slagordet var ”adoptera en journalist”.
20

 I Sverige har de mediekritiska bloggarna dock 

fortfarande en relativt begränsad genomslagskraft.
21

  

 

                                                 
15

 Von Krogh, Torbjörn, Mediernas ansvarighet – Om media accountability på svenska, Stiftelsen för 

Mediestudier, Stockholm, 2008, s. 35 
16

 Petersson, Olof, Medieetik under debatt, Stiftelsen för Mediestudier, SNS förlag, Finland, 2006, s. 85 
17

 Von Krogh, Torbjörn, Mediernas ansvarighet – Om media accountability på svenska, Stiftelsen för 

Mediestudier, Stockholm, 2008, s. 36 
18

 Ibid, s. 37 
19

 Ibid, s. 91 
20

 Petersson, Olof, Medieetik under debatt, Stiftelsen för Mediestudier, SNS förlag, Finland, 2006, s. 32 
21

 Denna uppsats berör dock inte bloggarnas inflytande i granskningen av medierna. 



5 

 

2.1 Yttrande- och tryckfrihet  

I ett demokratiskt samhälle är yttrandefrihet en grundläggande princip som ska garantera en 

”fri åsiktsspridning, ett fritt meningsbyte samt en allsidig upplysning”.
22

 Två av Sveriges fyra 

grundlagar, Tryckfrihetsförordningen, TF, och Yttrandefrihetslagen, YGL, är till för att 

tillförsäkra dessa rättigheter.
23

  Syftet är att skydda medborgarna mot censur inom medierna. 

Detta ger medborgarna förutsättningar att vara delaktiga i samhällsprocessen.
24

 

Sveriges första tryckfrihetsförordning kom till 1766, vilket gör vår grundlagsskyddade 

tryckfrihet till världens äldsta.
25

 Dagens gällande tryckfrihetsförordning antogs 1949 och den 

är till för att värna om yttrandefriheten i tryckt form. Dessutom innehåller TF bland annat 

regler om källskydd, etableringsfrihet och offentliga handlingar.
26

 Yttrandefrihetslagen, som 

är den yngsta grundlagen, tillkom 1992 och syftar till andra medier utöver tidskrifter, 

exempelvis radio och tv och den är till för att skydda det fria ordet i dessa medier. Sedan 

några år tillbaka gäller YGL även vissa publiceringar på Internet.
27

 Grundlagar kan bara 

ändras genom två riksdagsbeslut med ett riksdagsval mellan.  

 

2.2 De etiska reglerna 

Yttrandefriheten är essentiell för att press, radio och TV ska kunna förmedla det som är av 

vikt för medborgarna, men det gäller även att skydda de enskilda personerna i vårt samhälle, 

exempelvis då det gäller den personliga integriteten. Publicitetsskador kan vara oerhört svåra 

att reparera och det enda skydd reglerat i lagstiftningen man som enskild har är om det 

handlar om rent förtal och då krävs det grova övertramp för att en publicering ska fällas.
28

 

1968 inrättade journalisternas fackförbund yrkesetiska regler för press, radio och TV.
29

 

Dagens Spelregler för press, radio och TV består av publicitetsregler, yrkesregler för 

journalister och riktlinjer för textreklam,
30

 den senare delen kontrolleras dock inte längre då 

                                                 
22

 Nylander, Christina, Medierätt 1 Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryck, radio och tv, Studentlitteratur, Lund, 

1995, s. 18 
23

 Ibid, s. 8 
24

 Ibid, s. 18 
25

 Ibid, s. 29 
26

 Ibid, s. 17-18 
27

 Petersson, Olof, Medieetik under debatt, Stiftelsen för Mediestudier, Finland, 2006, s. 15 
28

 Nylander, Christina, Medierätt 1 Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryck, radio och tv, Studentlitteratur, Lund, 

1995, s. 68 
29

 Av utrymmesskäl redovisar jag inte de olika paragraferna i Spelregler för press, radio och TV här. De finns 

tillgängliga bland annat på PO:s och Sjf:s hemsidor för den som vill fördjupa sig däri. 
30

 Petersson, Olof, Medieetik under debatt, Stiftelsen för Mediestudier, Finland, 2006, s. 255 
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Textreklamkommittén lades ner 2005.
31

 De etiska reglernas portalparagraf anger att de ska ses 

som ett stöd för den goda etiska hållningen till den publicistiska uppgiften och inte som en 

”formell regeltillämning”.
32

 Systemet med självsanerande regler bygger på frivillighet. Det är 

bara journalister som är med i Journalistförbundet som egentligen förbundit sig att följa 

yrkesreglerna. Om en medlem bryter mot reglerna är det YEN som bestämmer huruvida 

denna medlem ska uteslutas ur förbundet.
33

 Detta har dock aldrig hänt hittills och systemet har 

kritiserats för att vara tandlöst.  

Det svenska systemet där först PO och sedan PON gör självständiga bedömningar är unikt 

och det är den svenska riksdagen som beslutat att ett självsanerande system är mer lämpligt än 

lagstiftning. En svaghet med det svenska systemet som ibland nämns är att pressetiken åtskiljs 

från yrkesetiken.
34

 I och med Sveriges EU-medlemskap har en ny diskussion uppkommit som 

handlar om huruvida medlemskapet kommer att innebära en harmonisering av lagstiftningen 

så att svensk lagstiftning står under EU:s.
35

 Detta diskuteras också i 

Yttrandefrihetskommitténs statliga utredning av om Sverige bör anpassa TF och YGL så att 

de blir teknikoberoende, detta i och med den alltmer utbredda masskommunikationen via 

Internet.
36

 Slutbetänkandet har inte kommit ännu, men det kommer att behandla frågan om 

hur vår grundlagsreglering kan förändras med hänsyn till EU-rätten.
37

  

 

2.3 Forskningsläge 

Boken ”Medieetik under debatt” är en antologi där ett flertal skribenter skrivit 

krönikeliknande texter som problematiserar etiken inom medierna. I den menar Christian 

Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, att medieetiken vilar på en 

elementär motsägelse. Han hänvisar till den brittiske filosofen John Stuart Mill som brukar 

förknippas med synsättet om traditionell liberal rättighetsetik. 

Enligt den liberala rättighetsetiken har var och en rätt att göra som de vill så länge som de dels inte aktivt 

skadar någon annan (i för hög grad), dels inte bidrar till att undergräva viktiga gemensamma intressen.
38

  

                                                 
31

 Petersson, Olof, Medieetik under debatt, Stiftelsen för Mediestudier, Finland, 2006, s. 20 
32

 http://www.po.se/Article.jsp?article=1011&avd=verksamhet, 081021 
33

 Von Krogh, Torbjörn, Mediernas ansvarighet – Om media accountability på svenska, Stiftelsen för 

Mediestudier, Stockholm, 2008, s. 97 
34

 Petersson, Olof, Medieetik under debatt, Stiftelsen för Mediestudier, Finland, 2006, s. 
35

 Ibid, s. 63 
36

 Delbetänkande av Yttrandefrihetskommittén ,SOU 2010:68, Ny yttrandefrihetsgrundlag? 

Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller, Fritzes, Stockholm, 2010 
37

 Ibid, s. 59 
38

 Petersson, Olof, Medieetik under debatt, Stiftelsen för Mediestudier, SNS förlag, Finland, 2006, s. 239 
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Munthe menar att den svenska tryck- och yttrandefriheten är i linje med detta då var och en 

ska kunna yttra sig och sprida vilken information de vill så länge det inte direkt eller indirekt 

hotar samhällets grundvalar.
39

 Han kontrasterar detta mot att det exempelvis gällande den 

personliga integriteten står i spelreglerna att privatlivets helgd inte får kränkas om ”inte ett 

oavvisligt allmänintresse kräver offentlig belysning”.
40

 Munthe ifrågasätter vad ett ”oavvisligt 

allmänintresse” innebär.  

Vill man vara cynisk kan man gå ett steg till i resonemanget och hävda följande. Eftersom det yttersta tecken 

på en vittomfattande nyfikenhet är viljan att konsumera publiceringen av uppgifterna, så är höga upplagesiffror 

det bästa tecknet på att publicering som skadar enskilda är medie-etiskt försvarbar!
41 

Detta går enligt Munthe helt emot den liberala rättighetsetiken och han menar att detta 

snarare är ett utilitaristiskt, nyttoetiskt, tänkande där stora nackdelar för en individ kan 

uppvägas av små fördelar för många individer.
42

  

Susanne Wigorts Yngvesson, teologie doktor i etik vid Ersta Sköndal högskola, menar att 

det är problematiskt att de etiska reglerna hamnar i konflikt med varandra. Hon skriver att 

vissa regler är deontologiskt färgade, att de anger vilka principer som är rätt oavsett 

konsekvenserna, som exempelvis yrkesreglerna och reglerna mot textreklam. Andra är 

konsekvensetiskt färgade, att konsekvenserna av en publicering är viktigare att ta hänsyn till 

än vilka principer som anses rätt, exempelvis de flesta publicitetsreglerna.
43

 

Hon förordar att yrkesetiken bör vara förebyggande och inte straffande. Hon menar att man 

bör se vilka ideal som präglar den journalistiska verksamheten, exempelvis sanning och 

hänsyn, för att sedan resonera över vilka egenskaper man behöver för att leva upp till 

idealen.
44

  

Det är viktigare att mediernas granskning av sig själva och av varandra är uppriktig och ambitiös, än att det 

finns en särskild nämnd eller ombudsman som ska fungera som moralisk domare.
45 

I boken riktar journalisten och före detta PO, Pär-Arne Jigenius, kritik mot att etermedierna 

inte granskas utifrån de pressetiska reglerna.
 46

  GRN som granskar radio och tv utgår inte från 

dem, granskningen utgår i stället från reglerna i radio- och tv-lagen och de olika 

sändningstillstånd kanalerna har. 

                                                 
39

 Petersson, Olof, Medieetik under debatt, Stiftelsen för Mediestudier, SNS förlag, Finland, 2006, s. 239-240 
40

 Ibid, s. 241 
41

 Ibid, s. 243-244 
42

 Ibid, s. 245-246 
43

 Ibid, s. 256 
44

 Ibid, s. 258-259 
45

 Ibid, s. 259 
46

 Ibid, s. 182 
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En annan aspekt som lyfts i boken är att det är krångligt för mediekonsumenterna att hålla 

isär vad som gäller för etermedier respektive tidningar. Janne Andersson, tittarombudsman på 

TV4, anser att PON och GRN bör slås ihop så att mediekonsumenterna får en enda instans dit 

de kan vända sig och att PO bör ersättas av en Medieombudsman, MO.
47

  

Juridikstudenten Jennifer Nilson har skrivit en D-uppsats som handlar om hur 

”skvallerpressen” tar hänsyn till den personliga integriteten för offentliga personer.
48

 Hennes 

slutsats är att skyddet inte är tillräckligt och att det borde införas ”en lagstadgad regel om 

personlig integritet”.
49

 Nilson propagerar inte för att de pressetiska reglerna ska bli till 

juridiska lagar, dock menar hon att domstolen ska ta hänsyn till om ”de pressetiska reglerna 

har följts” eller om det så kallade allmänintresset bedömts så stort att det varit befogat att 

förbise vikten av den personliga integriteten.
50

  

Karin Axelsson och Sanna Eskilsson har skrivit en D-uppsats där de analyserar 

problematiken kring att programledarna för det numer nedlagda tv-programmet 

Mediemagasinet, som sändes i SVT, själva är journalister som granskar sin egen kår .
51

 De är 

kritiska till att programledarnas roll aldrig diskuteras och att deras uppdrag som journalister 

inte ventileras.
52

  

Edin Dumisic och Niklas Martinsson har skrivit en C-uppsats där de undersökt 

mediawatchorganisationen Quick Respons
53

 påverkan på landets största dagstidningar.
54

 

Deras slutsats är att QR som en del i ett ständigt flöde av mediegranskning kan ha en inverkan 

på journalistiken, men att det samtidigt finns en risk att de ”försvinner i strömmen”.
55

 De 

menar också att det är positivt att QR ”ger sitt perspektiv på ett specifikt ämne”, men att ”den 

snäva vinkeln gör att de missar andra perspektiv och har svårt att se helheter”.
56

 

 

 

                                                 
47

 Petersson, Olof, Medieetik under debatt, Stiftelsen för Mediestudier, SNS förlag, Finland, 2006, s. 55 
48

 Nilson, Jennifer, Förtal – rätten till personlig integritet, D-uppsats, Juridiska institutionen, Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet, 2001, s. 2 
49

 Ibid, s. 44 
50

 Ibid, s. 44-45 
51

 Axelsson, Karin och Eskilsson, Sanna, ’Vi gör ett försök’: en analys av SVT:s Mediemagasinet som ett 

medieetiskt uttryck, D-uppsats, Institutionen för tematisk utbildning och forskning, Linköpings universitet, 2002 
52

 Ibid, s. 57 
53

 Quick Response tillhörde fram till och med 2008 Röda Korsets ungdomsförbund. Från den 1 januari 2010 blev 

QR en självständig verksamhet, deras senaste granskande artikel publicerades på hemsidan i februari 2011. QR 

lever dock vidare på Facebook, där publiceras mediekritiska inlägg fortfarande med jämna mellanrum. 
54

 Dumisic, Edin och Martinsson, Niklas, Snabba svar om diskriminering. Om Quick Resmonse och deras 

eventuella påverkan på landets största dagstidningar, C-uppsats, Institutionen för medievetenskap och 

journalistik, Högskolan i Kalmar, 2006 
55

 Ibid, s. 34 
56

 Ibid, s. 34 
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3. Teori  
Ett av de grundläggande argumenten för att mediegranskning behövs är ofta att medierna 

besitter makten att påverka medborgarnas värderingar och syn på verkligheten. Jürgen 

Habermas som bland andra epitet är sociolog, filosof och medie- och 

kommunikationsforskare, har teoretiserat kring hur mediernas budskap mottas. En av hans 

mest kända teorier är hans offentlighetsteori som i korthet går ut på att alla ska ha möjlighet 

att delta i ett offentligt samtal på lika villkor.
57

 Habermas understryker i sitt senare arbete att 

man, även om man är mottagare av ett budskap, alltid gör egna tolkningar av innehållet 

baserat på sina tidigare erfarenheter och sociala kontext.
58

 

Frågan om mediernas påverkan på publiken och behovet av insyn i mediernas verksamhet 

lyfts också av medieforskarna Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt i boken ”Journalistikens 

etiska problem”.
59

 

De refererar där till den amerikanske kommunikationsteoretikern John Fiske som drivit 

tesen att eftersom mediekonsumenterna misstror medierna ifrågasätter de konstant 

nyhetsjournalistikens beskrivning av verkligheten. Ekström och Nohrstedt menar att detta 

synsätt skulle kunna innebära en argumentation för att publiken inte behöver någon insyn eller 

inflytande över mediernas verksamhet eftersom publiken ändå inte tror på mediernas 

budskap.
60

 

Detta menar de är felaktigt. De argumenterar i stället för att journalistiken behöver 

förändra sin relation till mediekonsumenterna genom att tillföra mer dialog.
61

 De anser att om 

publiken får en ensidig verklighetsbeskrivning bör det således leda till att publikens 

ifrågasättande förmåga sjunker och därmed också deras ”semiotiska”, eller tolkande, makt 

som Fiske menar att publiken innehar. Ekström och Nohrstedt skriver att 

[…] den semiotiska makt som Fiske talar om inte (är) tillräcklig för att dra slutsatsen att frågan om hur den 

journalistiska etiken hanteras i praktiken är ointressant.
62

 

Fiske utgår alltså från att förtroendet för medierna i det närmaste är obefintligt. Ekström 

och Nohrstedt teoretiserar kring hur detta förtroende kan ökas. Frågan om förtroende för 

medierna är högst relevant i denna undersökning vilket kommer att visas i nästa avsnitt. 

                                                 
57

 Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet, 4:e upplagan, Arkiv, Lund, 2003, s. 14-17 
58

 Habermas, Jürgen och Calhoun, Craig, Habermas and the public sphere, MIT press, London, 1992, s 438 
59

 Ekström, Mats och Nohrstedt, Stig Arne, Journalistikens etiska problem, Smegraf, Smedjebacken, 1996 
60

 Ibid, s. 308 
61

 Ibid, s. 309 
62

 Ibid, s. 309 
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3.1 Teorin om ”den osynliga handen” 

Adam Smith levde på 1700-talet och var en skotsk filosof och nationalekonom. Hans teorier 

har varit grundläggande för senare ekonomiska teorier om den fria marknadens välstånd och 

utveckling samt hur den påverkar det övriga samhället. 

Det kan vid en första anblick verka långsökt att använda ekonomisk teori som bas för en 

uppsats om granskningen av media, men det finns flera likheter och beröringspunkter mellan 

företagens överlevnad rent generellt och olika medieföretags överlevnad. Den viktigaste berör 

förtroendet. Jag kommer i det här kapitlet kort att visa hur Adam Smiths teori om ”den 

osynliga handen” kan appliceras på funktionen av det självsanerande systemet av medierna. 

Smith menade att individer alltid agerar själviskt, utifrån sitt eget bästa och för sin egen 

vinnings skull.
63

 Enligt Smith leder detta egocentriska beteende, motsägelsefullt nog, till ett 

högre ekonomiskt välstånd för samhället och i vissa fall ett bättre samhälle, detta tack vare 

”den osynliga handens” kraft.
64

 

Teorin går ut på att om alla kan tjäna något på att arbeta eller sälja varor, kommer de att 

kämpa för att göra det så effektivt som möjligt. Man arbetar alltså hårdare och med större 

drivkraft om det finns en vinst att hämta av detta, vilket gynnar samhället genom exempelvis 

bättre uppfinningar.
65

 

Smith menar också att den fria marknaden påverkas av ”den osynliga handen” genom att 

det egoistiska beteendet styrs mot en ”naturlig” eller fri konkurrens. Han menar att det är 

marknadskrafter som just konkurrens, tillgång och efterfrågan som bör styra 

marknadsekonomin, inte regleringar och lagstiftning, eftersom det då blir mindre effektivt och 

därmed mindre vinst både för individer och samhälle i stort.
66

 

En grundläggande utgångspunkt för att ett företag ska överleva i en fri konkurrens är att 

det måste det åtnjuta förtroende, annars går det under. Detta orsakssammanhang behandlas i 

nästkommande avsnitt. Där tas även fördelar respektive nackdelar med lagstiftning kontra 

självsanerande system upp. 

 

 

 

                                                 
63

 Hunt, E.K, History of economic thought – A critical perspective, Updated Second Edition, M.E. Sharpe, New 

York, 2002, s. 58 
64

 Ibid, s. 45 och 61 
65

 Ibid, s. 61 
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 Ibid, s. 62 



11 

 

3.2 Metoder för att öka förtroendet 

Torbjörn von Krogh har skrivit boken ”Mediernas ansvarighet – Om media accountability på 

svenska”.
67

 Han presenterar olika metoder som kan användas för att öka mediernas 

ansvarighet
68

 och olika metoder som kan användas av redaktionerna för att öka öppenheten. 

Den som öppet reflekterar över mer eller mindre lyckade beslut vinner tilltro – och läsare.
69

  

 von Krogh har även gjort en enkätundersökning där han frågat mediechefer, mediekritiker 

och organisationsföreträdare om hur de tror att man mest effektivt kan utkräva ansvar och 

förändring inom medierna.
70

 Undersökningen visar att medierna föredrar en saklig och 

nyanserad kritik, medan de som ser medierna utifrån inte tror att det räcker för att ge effekt. 

Redaktörerna på dagstidningarna anser att utbildning av reportrar är viktigare än offentlig 

granskning av verksamheten. Arbetsmarknadsorganisationerna tror däremot att transparenta 

medier är mer effektiva än utbildning.
71

 

Enligt von Krogh nämner redaktörerna att styrkor med spelreglerna är exempelvis att det är 

stabila, genomdiskuterade, offentliga och att de håller lagstiftarna borta. Bland svagheterna 

nämns att de är okända för allmänheten, för allmänt hållna och att de behöver uppdateras 

oftare. Arbetsmarknadens organisationer tror inte att spelreglerna är speciellt effektfulla. De 

granskare av media och medieforskare som svarat på enkäten är, enligt von Krogh, inte riktigt 

lika positiva till reglernas betydelse som redaktörerna och inte lika negativa som 

organisationerna, de hamnar i ett mellanläge.
72

  

Torbjörn von Krogh har även frågat privatpersoner om deras inställning till PO/PON. 

Privatpersonerna som svarat känner till systemet, men flera tror att det är av begränsat värde eftersom det 

har för små resurser och är för okänt. Några menar att det är en korporativ inrättning som främst är till för att 

skydda mediernas intressen.
73

  

Undersökningen visar på tendenser i de tillfrågades svar där man exempelvis anser att även 

yrkesreglerna bör kontrolleras av PO/PON.
74

 Anmärkningsvärt är att redaktionerna, enligt von 

Krogh, tenderar att vara optimistiska till ansvarssystem de själva har relativ kontroll över, som 

interna utredningar, uppläsning av citat, etiska regler och journalistutbildning. Enligt von 

                                                 
67

 Von Krogh, Torbjörn, Mediernas ansvarighet – Om media accountability på svenska, Stiftelsen för 

Mediestudier, Stockholm, 2008 
68

 Med ansvarighet menar Torbjörn von Krogh ”den interaktiva process som gör att medieorganisationer 

förväntas lämna eller avkrävs en redogörelse (och ibland en rättelse och /eller ursäkt) för sin verksamhet till sina 

intressenter”, (hämtat från s. 109) 
69

 Ibid, s. 56 
70

 Ibid, s. 67 
71

 Ibid, s. 67 
72

 Ibid, s. 70-71 
73

 Ibid, s. 73 
74

 Ibid,, s. 107 
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Krogh är redaktörerna svalare inställda till extern granskning av medierna och han poängterar 

att deras inflytande också är svagare då.
75

 

Torbjörn von Krogh ger förslag till metoder som kan öka mediernas ansvarighet. Bland 

dessa kan nämnas att han anser att redaktionerna behöver bli mer transparenta och öka 

interaktiviteten med mediekonsumenterna.
76

 Han betonar vikten av mångfaldsjournalistik som 

kan tas fram via mediawatchorganisationen Quick Response, QR,
77

 och forskning.
78

 

Författaren anser att svåra publiceringsbeslut bör förklaras och att råmaterial vid 

kontroversiella eller stora jobb läggs ut på webben.
79

 Han undrar varför inte ett pris för bästa 

granskning av media finns.
80

 Dessutom bör de rättelser som görs analyseras ett par gånger om 

året så att slutsatser kan dras om hur de uppstår.
81

 von Krogh uppmanar också medierna att 

granska varandra och att granska sig själva gärna med hjälp av någon utifrån den egna 

organisationen. Ett förslag han nämner är att låta en pensionerad journalist göra detta.
82

  

Det faktum att medierna begår övertramp och publicerar faktafel kan förklaras på olika 

sätt. I dagens debatt tas stress och osäkra anställningsformer upp som förklaringar.
83

 von 

Krogh visar ovan att medierna själva tror att utbildning på högskolenivå kan avhjälpa 

problemet.
84

 Samtidigt menar medieforskaren Gunnar Nygren i sin bok Yrke på Glid att 

professionaliseringen
85

 inom journalistyrket försvagats.
86

 Mats Ekström och Stig Arne 

Nohrstedt, som båda är professorer i medie- och kommunikationsvetenskap, menar att 

journalistikens autonomi har legitimerats av bland annat journalistikens roll som kritisk 

granskare. Samtidigt menar de att professionaliseringen av nyhetsjournalistiken blivit en 

motverkande kraft mot självkritik, interna debatter och reflexivitet.
87
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85

 För att en yrkesgrupp ska anses vara professionaliserad bör fyra komponenter, enligt Nygren ingå: autonomi 

över kunskapsområdet, makt över arbetet, etik som regleras i intern granskning och yrkesregler samt särskilda 

yrkesorgaisationer. 
86

 Nygren, Gunnar, Yrke på glid – Om journalistrollens de-professionalisering, Stiftelsen för Mediestudier, 
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3.3 Lagstiftning kontra självsanering 

Kerstin Ahlqvist, Matilda Kihlgren och Tony Mankowitz har skrivit uppsatsen ”Förtroende för 

svensk bolagsstyrning”. Den handlar om framtagandet av den så kallade Svenska Koden för 

att öka förtroendet för bolagsstyrning i Sverige efter en rad skandaler, bland annat Skandias 

taklösa bonusprogram under slutet av 1990-talet. De undersöker hur självreglering kan leda 

till en förbättring av bolagsstyrningen och därmed till ett ökat förtroende för densamma. 

[ett] bristande förtroende medför större risker och högre kostnader för företagen, vilket resulterar i att 

marknadsekonomin fungerar sämre.
88  

Deras slutsats är att ett självreglerande system skulle kunna öka förtroendet, men de 

poängterar vikten av att systemet har en god förankring hos de berörda parterna.
89

 Genom att 

parterna känner delaktighet kan regelverkets trovärdighet öka.
90

 Om det inte finns en god 

förankring finns risken att hamna i den så kallade ”sociala fällan”. Det innebär att om 

misstanke finns att andra inte följer reglerna, tenderar viljan att själv följa reglerna att 

minska.
91

 

De skriver också att i modern tid har marknadstänkandets genomslag ökat fokus på 

ekonomiska effektivitetsaspekter. 

Synen grundar sig på tron att marknaden själv har bättre förutsättningar att samordna ekonomisk 

verksamhet än vad statliga myndigheter har och därmed är effektivare. Företagen anses också själva ha större 

förmåga att, både tekniskt och socialt, undersöka verksamheten och på så vis kontrollera att regelverken 

efterlevs.
92

 

Detta tar oss alltså tillbaka till Adam Smiths teori om ”den osynliga handen”. Men det 

finns all anledning att fundera kring vilka fördelar och nackdelar ett system med lagstiftning 

respektive ett med självreglering har. Detta gör också uppsatsförfattarna och deras resultat 

redovisas i figuren på följande sida.
93
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Fördelar med självreglering Nackdelar med självreglering 

1. Flexibilitet – regelverken anpassas lättare 

till förändringar på marknaden 

2. God förankring hos de berörda då de är 

med och utformar och tillämpar reglerna 

3. Högre ambitionsnivå – kan ange även det 

som är önskvärt att eftersträva 

1. Lägre legitimitet hos allmänheten – en risk 

då system utformas och tillämpas av de som 

närmast berörs 

2. Tveksam effekt – om lagstiftaren ej hotar 

med stärkt lagstiftning 

3. Svagare reglering – sanktioner svagare än 

vid lagbrott, större risk för överträdelser 

 

Fördelar med lagstiftning Nackdelar med lagstiftning 

1. Högre legitimitet – tyngd och auktoritet 

från regering och riksdagsbeslut 

2. Större rättssäkerhet – domstolar är 

opartiska och utomstående 

3. Normbildande påverkan – lagstiftning är 

en miniminivå alla i samhället måste uppnå 

1. Tidskrävande beslutsprocess  

2. Stelhet, byråkrati, kontrollproblem – höga 

beviskrav gör att vissa slipper sanktioner 

3. Ribban sätts lågt – önskvärda beteenden 

kan ej tas med då alla i samhället måste följa 

lagen 

 

 

3.4 Förhållandet mellan etik och juridik 

Hans-Gunnar Axberger var Pressombudsman 1990-1992 och är professor i medierätt. Han har 

skrivit ett flertal böcker och den som är av intresse här handlar om pressetik.
94

 I boken 

beskriver Axberger förhållandet mellan etik och juridik som interagerande där de två 

ömsesidigt påverkar varandra. Han menar att ”etiken är juridikens moder” då lagarna har 

ursprung i människors åsikter om vad som är rätt och fel. Vidare skriver han att lagarna har en 

”moralbildande verkan” och påverkar människors synsätt och värderingar. Därigenom 

påverkas även etiken av lagarna.
95

 Dock menar Axberger att förhållandet mellan pressetiken 

och juridiken är komplicerat då pressetiken å ena sidan vidmakthålls av respekt för juridiken, 

för att skydda tryckfriheten, å andra sidan kan pressetiken aldrig ersätta lagen.
96
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Axberger skriver om ”den egentliga pressetiken” och ”den reglerade pressetiken” där den 

senare endast åsyftar de fall som är reglerade i lagar och förordningar. ”Den egentliga 

pressetiken” innefattar samtliga etiska frågeställningar och problem som kan uppkomma vid 

publicering. Axberger menar att ”den reglerade pressetiken” i sig är en självmotsägelse. Han 

definierar reglerad pressetik genom att det utöver en regelsamling dessutom ”finns ett 

institutionellt, domstolsliknande system för prövning av pressetiska klagomål i formellt 

reglerade procedurer, som dessutom innefattar ett sanktionssystem mot ’etiska brott’”. Här 

syftar Axberger på PON och han skriver att detta institutionella system innebär ”ett steg bort 

från etik mot juridik”.
97

 Det finns, enligt Axberger, en risk för att pressetiken formaliseras och 

går mot juridiken. Trots att PON ämnar bedöma varje fall på enskild basis händer det i 

praktiken, enligt Axberger, att det uppstår ”schablonmässiga sätt att resonera som 

opinionsnämnden har svårt att frigöra sig från”.
98

 Han förklarar sambandet mellan sedvänja, 

etiska regler och lag som ”olika stadier i normsystemets utveckling”. Detta då de etiska 

systemen utgår från någon form av sedvänja och att genom att ett granskande organ inrättas 

går sedvänjan från en mer flytande form till en mer fast. ”De etiska systemen underlättar 

därmed nästa steg, från etik till lag.”
99

 

Dock poängterar Axberger att pressetiken avgränsar sig mot juridiken just i dess 

tillämpning där pressetiken avsiktligt är oprecist utformad. ”Det finns alltså inga regler att ta 

över, inga pressetiska normer som kan flyttas över till lag utan att drastiskt skifta karaktär. Om 

de etiska reglerna flyttas över i lag, måste etiken upptäckas på nytt.”
100

 

Axberger tar också upp att ett vanligt argument för pressetik är att skydda mot 

inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten. Han menar dock att det finns en risk med att se 

detta som etikens främsta uppgift då det skulle kunna resultera i att etiken skapas utifrån 

lagstiftarens annars förväntade åtgärder. Konsekvensen blir då att etiken infogas i ett rättsligt 

mönster och att den därigenom juridifieras.
101
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4. Metod 
Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie eftersom jag ämnat utforska och kanske 

identifiera ännu icke kända mönster. Dessutom är att antalet respondenter i kategorin 

granskare av media begränsat.  

Jag har valt att undersöka synen på det självsanerande systemet kontra lagstiftning hos 

representanter från de som granskar medierna samt representanter från de största 

nyhetsmedierna. Huvudfokus ligger här på granskarna. Representanterna från nyhetsmedierna 

är intervjuade för att ge ett stickprov på hur deras syn kan se ut, det går inte att dra några 

generella slutsatser utifrån mitt material.  

Ytterligare ett skäl till att jag valt en kvalitativ metod är att det på mina frågeställningar 

inte finns en enda ”sanning”, frågeställningarna är öppna, vilket också gör att det är viktigt att 

undersökningsmetoden är kvalitativ och inte kvantitativ. 

Mitt empiriska material utgår från ett antal längre intervjuer, totalt 17 stycken. Det vill säga 

representanter från sex nyhetsmedier och elva granskare av medierna. Nedan följer en 

presentation av intervjupersonerna, samt en kort uppdatering av deras nuvarande 

sysselsättning.
102

 

 

Granskare av medierna: 

1. Yrsa Stenius, Allmänhetens Pressombudsman, PO. Hon pensionerades 2010 och 

efterträddes av Ola Sigvardsson.   

Det första PO undersöker vid en anmälan är om anmälaren är personligt berörd och om 

publiceringen skett under senaste tre månaderna. Om PO anser att ”tidningen avvikit från god 

publicistisk sed och tillfogat anmälaren en oacceptabel publicitetsskada”, lämnas ärendet över 

till Pressens Opinionsnämnd, PON, där man beslutar om en publicering ska klandras officiellt. 

Om en tidning fälls av PON är tidningen skyldig att publicera klandret och betala en 

expeditionsavgift.
103

 Avgiften kan sedan 2002 uppgå till 25 000 kronor för tidningar med 

upplagor som överstiger 10 000 exemplar.
104
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2. Helena Söderman, handläggare/föredragande på Granskningsnämnden för radio 

och TV, GRN. 

GRN och Radio- och Tv-verket ersattes den 1 augusti 2010 av Myndigheten för radio och 

tv. Granskningsnämnden var också en statlig myndighet som bestod av två delar, nämnden 

och myndigheten. Trots omorganisation och namnbyte gäller samma regler för tillsyn och 

anmälan av övertramp nu som under hösten 2008. Det går endast att anmäla svenska radio- 

och tv-sändningar, alltså inte program från kabel-tv-nätet. Anmälan kan till exempel beröra 

program som brutit mot radio- och tv-lagen. Nämnden granskar etermediernas program 

utefter deras sändningstillstånd. När det gäller SVT, SR och UR kan anmälan gälla program 

som inte varit tillräckligt opartiska eller sakliga och som inte skyddat den personliga 

integriteten.
105

 TV4 har dock inte kvar kravet på opartiskhet i sitt sändningstillstånd från 

första april 2008.
106

 Då en sändning fälls kan skadestånd på upp till 5 miljoner kronor utgå. 

3. Rino Rotevatn, ordförande i Yrkesetiska nämnden, YEN. Han har ersatts av Ulrica 

Widsell och arbetar nu som reporter. Yrkesetiska nämnden är Journalistförbundets nämnd 

som ska bevaka hur de yrkesetiska reglerna efterföljs.
107

 Det är bara medlemmar i 

Journalistförbundet som förbundit sig att följa de yrkesetiska reglerna. Om en medlem 

”uppenbarligen kränker kårens anseende” ska denna uteslutas ur förbundet.
108

  

4. Göran Lambertz, Justitiekanslern, JK. Justitiekanslern lyder under regeringen och är 

den ende åklagare som kan väcka åtal för tryck- och yttrandefrihetsbrott. 

5. Petter Ljunggren, programledare och producent för radioprogrammet Medierna. 

Han arbetar som reporter för SVT:s Uppdrag Granskning sedan 2010. Mediernas nuvarande 

programledare är Martin Wicklin och Lars Truedson. Programmet sänds i Sveriges Radio och 

är ett av de fåtal mediegranskande produktioner som inte enbart riktar sig inåt mot den egna 

branschen. Medierna granskar det som försiggår i medierna i vid bemärkelse. Programmet 

sänds en gång i veckan och produceras av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.
109

 

6. Helena Giertta, chefredaktör på tidningen Journalisten. Tidningen ges ut av Svenska 

Journalistförbundet, Sjf, och den är en medlems- facklig- och yrkestidning som granskar och 

debatterar journalistikens villkor.  

7. Anders Ahlberg, ansvarig utgivare på tidningen Medievärlden. Han avgick då 

Tidningsutgivarna beslutade att tidningen inte längre skulle komma ut i tryckt format, utan 
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endast vara en nättidning. Nu är Anders Ahlberg chefredaktör för Kyrkans Tidning. Axel 

Andén är chefredaktör och ansvarig utgivare för sajten Medievärlden som granskar medierna 

med särskild inriktning på dagspressen. 

8. Leif Holmqvist, reporter på tidningen Resumé. Tidningen riktar sig inåt branschen 

och den bevakar mediernas utveckling och har även en affärsinriktning då den fokuserar på 

reklam och marknadsföring. 

9. Fredrik Svedjetun, chefredaktör och ansvarig utgivare på tidningen Dagens Media. 

Tidningen riktar sig inåt branschen och startades med syftet att vara till hjälp för 

marknadskommunikatörer och medieköpare skulle kunna bedöma värdet på mediets 

varumärke. Sedan 2007 ägs bolaget av medieföretaget Talentum Sweden AB.  

10. Arash Mokhtari, projektledare, Quick Response, QR. Han är fortfarande engagerad 

i QR, men arbetar nu också som reporter för SVT. Quick Response tillhörde fram till och med 

2008 Röda Korsets ungdomsförbund. Från den 1 januari 2010 blev QR en självständig 

verksamhet, deras senaste granskande artikel publicerades på hemsidan i februari 2011. QR 

lever dock vidare på Facebook, där publiceras mediekritiska inlägg fortfarande med jämna 

mellanrum. Quick Respons syfte är att undersöka hur media förmedlar stereotypa bilder av 

invandring, integration och främlingsfientlighet.  

11. Birgitta Ney, föreståndare och vetenskapligt ansvarig på Institutet för 

mediestudier, Sim(o). Hon är sedan 2009 högskolelektor på Södertörns högskolas institution 

för kommunikation, medier och it. Torbjörn von Krogh är numera föreståndare för Sim(o) 

som är ett fristående forskningsinstitut som finansieras genom en stiftelse. Institutet forskar 

om medierna och ger ut böcker i ämnet. Ett syfte är att bjuda in till samtal och dialog om olika 

fenomen inom journalistiken. 

 

Representanter från några av de största nyhetsmedierna: 

1. Rolf Stengård, nyhetschef på Ekot i Sveriges Radio. Han är nu grävande reporter för 

Ekot och nuvarande nyhetschef för Ekot är Michael Österlund. 

2. Göran Larsson, redaktör på Rapport i Sveriges Television. Han har kvar samma 

position. 

3. Mats J Larsson, nyhetschef på Dagens Nyheter. Han arbetar nu som reporter på DN. 

Gunilla Herlitz är chefredaktör, ansvarig utgivare och vd. Nyhetschef för dn.se är Björn 

Hedensjö. 



19 

 

4. Thomas Mattsson, chefredaktör för digitala medier på Expressen. Han blev 2009 

ansvarig utgivare och chefredaktör även för övriga delar av Expressen samt för GT och 

Kvällsposten. Nu har han även en mediekritisk blogg på expressen.se. 

5. Per Gunne, chefredaktör och ansvarig utgivare på Metro. Han har kvar samma 

position. 

 

Gällande urvalet av respondenter bör ett par förtydliganden göras. När det gäller de 

respondenter som granskar media har jag ämnat vara så heltäckande så möjligt, genom att 

utföra en intervju med en representant från alla de kända mediegranskande organisationer som 

finns i Sverige i dag. Nämnas bör dock att, trots ihärdiga försök, har jag inte lyckats få en 

intervju med någon från nätverket Allt är Möjligt. Jag har även valt bort Nordicom och 

Demokratiinstitutet, då de bedriver forskning om medierna (vilket naturligtvis är en 

granskande uppgift, dock har jag för att begränsa mig valt bort den kategorin granskare, men 

även om jag valt att inte intervjua medieforskare, har jag använt mig av deras resultat och 

teorier i denna uppsats).  

Gällande urvalet av medier har jag valt representanter från de största medierna. Min 

intention var att ha en dagstidning, en kvällstidning, en gratistidning, ett tv-sänt 

nyhetsprogram och ett nyhetsprogram från radio representerade. Jag ville intervjua någon från 

Dagens Nyheter och någon från Aftonbladet. Jag lyckades dock inte få en intervju med någon 

från Aftonbladet. Eftersom jag valt att intervjua personer från redaktionsledningen från 

samtliga av de representerade medierna, ville jag göra det även gällande Aftonbladet. De 

avböjde dock med hänvisning till tidsbrist, vilket innebar att jag intervjuade en representant 

från Expressen i stället. Det är lite olyckligt då Dagens Nyheter och Expressen tillhör samma 

koncern, men mitt syfte att få intervjupersoner från både en kvällstidning och en dagstidning 

är fortfarande uppfyllt. 

Utöver detta har jag begränsat mitt urval av granskare av media till att gälla de som är 

verksamma i dag. Av detta skäl presenterar jag inte nedlagda projekt så som Mediemagasinet 

från SVT eller tidningen Media i fokus som avvecklats. Jag tar inte heller upp projekt som 

under tidpunkten för materialinhämtning till uppsatsen fortfarande befann sig på 

planeringsstadiet så som den mediegranskande sajten Second Opinion.
110

  

Intervjuerna är semistrukturerade, det vill säga att jag har definierat vilka teman som 

kommer tas upp före intervjuns början samt att frågorna har varit öppna.
111
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De teman jag delat in mina intervjufrågor i är:  

 Vikten av att granska medierna  

 Synen på det självsanerande systemet  

 Synen på lagstiftning och påföljder  

 

Jag har då jag funnit anledning till det även ställt följdfrågor för att tydliggöra svaren.
112

 

Frågorna har vid de olika intervjuerna ställts i lite olika ordning, beroende av vad som kommit 

upp. Detta för att skapa ”ett naturligt flöde” i intervjuerna. Varje intervju har pågått mellan en 

halvtimme och en timme, där intervjuerna med medierna generellt tagit kortast tid. Av 

förklarliga utrymmesskäl kommer endast ett fåtal citat att återges i min uppsats. 

De flesta intervjupersonerna har jag lyckats få tillfälle att träffa för att genomföra intervjun. 

Jag har använt bandspelare för att kunna citera exakt, efter intervjutillfället har jag 

transkriberat intervjuerna. Dock har jag utfört intervjuerna med Thomas Mattsson från 

Expressen och Rino Rotevatn, YEN, via telefon. Jag tror dock inte det kommer att påverka 

undersökningen. Det som skulle kunna vara ett problem är att jag då inte kunnat banda 

intervjuerna. För att minimera risken för missuppfattning har jag skickat citaten för 

godkännande. Detta har jag självfallet även gjort till dem jag träffat för intervju. Intervjun 

med Göran Lambertz, JK, skedde via e-post. Även om det inte ger samma chans till 

fördjupning av intervjun ansåg jag att det var viktigast att få en intervju tillstånd. En annan 

sak som kan vara värd att poängtera är att jag ibland nödgats komplettera intervjuerna via e- 

post på grund av att jag velat förtydliga.  

Thomas Mattsson från Expressen poängterade i sin intervju att frågan om påföljder var 

felaktigt formulerad då det inte handlar om påföljder inom det självsanerande systemet 

eftersom ordet relaterar till juridik. Jag är dock övertygad om att jag under intervjuerna 

lyckats förmedla att det är konsekvenser jag syftar på. För transparensens skull har jag ändå 

valt att använda ordet påföljder när jag presenterar resultaten. Det var så jag ställde frågan och 

då menar jag att det bli fel att dölja det i resultatet. 

Det bör tilläggas att jag till alla jag intervjuat kortfattat förklarat vad uppsatsen kommer att 

handla om före intervjutillfället. Dock har Per Gunne från Metro fått vissa frågor på förhand 

och Arash Mokhtari från Quick Response har fått alla på förhand, eftersom det var något de 

bad om. Jag tror inte det påverkar resultatet nämnvärt. De har haft lite mer betänketid vid sina 
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svar, men de andra intervjupersonerna har även haft chans att göra tillägg då jag skickat 

citaten för godkännande. 

Ett annat problem gällande validiteten torde vara att frågorna är av sådan natur att de rör 

både intervjupersonernas personliga åsikter såväl som deras åsikter i egenskap av deras 

position. Jag hävdar att detta inte spelar någon större roll för mitt resultat då deras personliga 

åsikter bör ha påverkats av deras yrkesmässiga engagemang och kunskap. De två är, enligt 

mig, svåra att skilja åt. Dock kan nämnas att Yrsa Stenius, PO, och Helena Söderman från 

GRN, avstod från att diskutera de medier som de inte granskar och Helena Söderman svarade 

därför inte utförligt på frågor om det självsanerande systemet. 

Eftersom jag valt att intervjua vitt skilda typer av granskare av media kan hävdas att de inte 

går att jämställa (vilket jag inte ämnat göra) och därför att det inte går att dra några slutsatser 

alls. Detta menar jag är felaktigt. Även om deras roller skiljer sig inom området är det 

fortfarande så att deras gemensamma nämnare är att de granskar media.  

Viktigt att tillägga är att jag gjorde ett misstag då jag inledde arbetet med uppsatsen och det 

var att jag inte begränsade undersökningsområdet tillräckligt. Exempelvis ämnade jag från 

början även undersöka synen på genomslagskraften hos bloggar som granskar media, men jag 

kom fram till att det ämnet i sig förtjänar en egen uppsats och strök det. 

 Jag har ställt ett antal frågor som inte visat sig vara relevanta för min undersökning, 

samtliga frågor redovisas i bilaga 3, dock är de inte medtagna i själva undersökningen. Då jag 

transkriberat intervjuerna hade jag ett material på drygt 110 sidor och har därmed inte kunnat 

redovisa ens i närheten av allt som diskuterades. Jag har varit tvungen att sålla ordentligt, men 

har hela tiden sett till att det som är av störst relevans för mina frågeställningar kommit med. 

Jag har också försökt ge alla respondenter ungefär lika stort utrymme totalt sett. Samtliga 

respondenter har fått läsa sin transkriberade intervju i sin helhet och alla har godkänt citaten. 

I uppsatsen använder jag mig konsekvent av begreppet ”granskare av media”. Ett flertal av 

de jag intervjuat som granskar media kallar sig för mediegranskare, men jag har undvikit att 

använda det begreppet då jag i respons av uppsatsen förstått att det kan misstolkas. Vissa 

menar att ordet relaterar till medierna själva som ju granskar samhällets övriga makthavare. 

Jag har också medvetet undvikit att tala om begreppet mediekritik då en person kan vara 

mediekritisk och ha synpunkter på hur medierna utför sitt uppdrag utan att granska dem.
113
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5. Resultat 
Nedan har jag gjort en sammanställning av svaren från granskarna av medierna samt 

representanterna från nyhetsmedierna, med utvalda citat som får exemplifiera olika 

ståndpunkter. Efter varje avsnitt följer en kort sammanfattning och reflektion. 

 

5.1 Intervjuer med granskare av medierna 

Nedan följer sammanställningen av svaren från granskarna av medierna. Ordningen i vilken 

de presenteras är slumpvis utvald. 

 

5.1.1 VARFÖR DET ANSES VIKTIGT ATT GRANSKA MEDIERNA 

Göran Lambertz, justitiekansler, JK: 

Medierna spelar en viktig roll i vårt samhälle. […] bör granskas för att kvaliteten ska hållas uppe och 

därmed människors förtroende.
114

  

Yrsa Stenius, Allmänhetens Pressombudsman, PO: 

Det pressetiska systemet är viktigt därför att det förhoppningsvis håller lagstiftningen borta.
115

 

Helena Söderman handläggare/föredragare på Granskningsnämnden, GRN: 

Om man tittar på public service […] viktigt att den rapportering som sker är korrekt och inte färgad åt något 

håll och att inte programföretaget driver egna linjer, utan att medborgarna får en allsidig information så att de 

själva kan fatta beslut […] Då måste det ju finnas någon som faktiskt följer upp det och inte minst, det som jag 

personligen tycker är det allra viktigaste, att man måste respektera enskilda personers privatliv. Radio och tv 

har en enorm genomslagskraft och är det så att någon hängs ut så har man inte mycket att stå emot som 

privatperson.
116

 

Rino Rotevatn, ordförande Yrkesetiska nämnden, YEN: 

Medierna är en stor maktfaktor i samhället i dag. De påverkar allmänhetens syn på samhället och därför är 

det viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.
117

  

Helena Giertta, chefredaktör på tidningen Journalisten: 

För att de har en sådan maktposition. Det är väldigt viktigt.
118

 

Petter Ljunggren, programledare och producent för radioprogrammet Medierna: 

Medier […] avgör så mycket av våra liv hela tiden. Vi omges av medier. Vi skapas och formas av medier. Vår 

uppfattning formas av medier […] Det finns alldeles för lite mediegranskning skulle jag säga […] Jag tror att 
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det har utvecklats till att bli någon slags yrkesfråga mycket. Det har gjorts vissa försök att nå ut till en större och 

bredare allmänhet med mediegranskning och mediekritik, men man har inte riktigt lyckats av olika skäl, man 

kanske inte litar på att det är intressant för folk. Men det beror ju helt på hur man berättar.
119

 

Anders Ahlberg, ansvarig utgivare för tidningen Medievärlden: 

Därför att de spelar en så stor roll. De betyder väldigt mycket i människors vardag […]  Det är inte för inte 

som det är två grundlagar som reglerar just den till dels kommersiella verksamheten som är medierna.
120

 

Leif Holmqvist, reporter på tidningen Resumé: 

För att folk ska kunna värdera och vara källkritiska. Ju mer lyssnare och tittare vet om hur uppgifterna tas 

fram och hur medieföretagen fungerar, desto bättre kan de värdera det de läser och ser.
121

 

Fredrik Svedjetun, chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Dagens Media: 

Media är ju en sådan enorm maktfaktor i samhället. Medierna har en större påverkan på politiken än vad 

politiken har på medierna och samtidigt har mediemakten, trots att det är så enormt stor, ganska få 

granskare.
122

 

Arash Mokhtari, projektledare för Quick Response, QR:  

För att medierna i slutändan påverkar människors liv, hur folk beskrivs i medierna kan skapa verkliga 

reaktioner i samhället.
123

 

Birgitta Ney, föreståndare och vetenskapligt ansvarig på Institutet för Mediestudier, 

Sim(o): 

Vi lever inte längre i ett samhälle där de viktiga frågorna diskuteras på torget i byn och därför är 

journalistiken viktig. Granskningen av den gärningen är viktig.
124

 

 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

Utgångspunkten för uppsatsen att medierna behöver granskas eftersom de innehar en stor 

maktfaktor bekräftas av de intervjuade aktörer som granskar media. Svaren på om varför det 

anses viktigt att granska media genomsyras av ord som makt, demokrati och förtroende. Det 

verkar inte spela någon roll vilken roll granskaren har eller vilka aspekter av medierna de 

granskar. Koncensus verkar råda kring att mediernas makt är ett av de viktigaste skälen till att 

de behöver granskas. Denna syn sammanfaller med Mats Ekströms och Stig Arne Nohrstedts 

teori där de menar att en ensidig verklighetsbeskrivning i medierna kan leda till att publikens 

ifrågasättande förmåga sjunker. 
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5.1.2 PÅFÖLJDER SOM ANTAS FÅ STÖRST GEHÖR AV MEDIERNA 

Göran Lambertz, justitiekansler, JK: 

Ekonomiska sanktioner + synlig skampåle.
125

  

Yrsa Stenius, Allmänhetens Pressombudsman, PO: 

Eftersom jag är en anhängare av det här självsanerande systemet så tror jag att just den här påföljden att 

tidningen själv måste skylta med att den har skrivit fel och att den också förekommer i statistiken över fällda 

tidningar, är en påföljd som är ganska effektiv. […] det är inget fel i att det i emellanåt blir nödvändigt med 

tryckfrihetsrättegångar därför att det är viktigt att fastställa var gränserna går, men det allra bästa är ju ändå 

om man kan garantera standarden via självsaneringen för att det är ett så mycket smidigare instrument.
126

 

Helena Söderman handläggare/föredragare på Granskningsnämnden, GRN: 

Det finns två typer av påföljder som vi arbetar med. […]Ekonomiskt är det bara den särskilda avgiften som 

är kännbar och den gäller bara vissa typer av bestämmelser.
127

 Vi väljer inte sanktion utan det följer utav 

lagstiftningen. Jag vet inte vilken som har mest effekt eller leder till störst förändring.
128

 

Rino Rotevatn, ordförande Yrkesetiska nämnden, YEN: 

Det är inte självklart att höga bötesbelopp ger störst effekt. Det är skamligt att behöva visa att man inte 

producerat en god journalistisk produkt. Många reagerar mycket starkt på bara att bli anmälda.
129

  

Helena Giertta, chefredaktör på tidningen Journalisten: 

Vi har ju liksom inget straff idag. Jag hoppas ju och tror att vi ska klara oss på att inte ha straff utan att vi 

alla är varandras kontrollanter. Jag tror inte att det skulle få större effekt om vi uteslöt folk. Jag tror att vi skulle 

få en vild skara utav ickeorganiserade journalister som drog ner förtroendet för hela journalistkåren.
130

 

Petter Ljunggren, programledare och producent för radioprogrammet Medierna: 

Det är om man ställs i skamvrån på något sätt.
131

 

Anders Ahlberg, ansvarig utgivare för tidningen Medievärlden: 

Där har vi ett systemfel. De yrkesetiska spelreglerna är ju en speciell del av spelreglerna och de övervakas 

av facket vilket är helt bort i tok. […]Jag tillhör dem som menar att yrkesetiken ska in i spelreglerna […] 

För de allra flesta tidningarna spelar pengarna inte så stor roll. Du ska nog ner till väldigt små tidningar för 

att det ska kännas och då är det mer att bli fälld eller prickad, att publicera detta, det är det som svider.
132

 

Leif Holmqvist, reporter på tidningen Resumé: 

Medierna uppfattar nog oss som ganska harmlösa, ganska tandlösa, ganska oseriösa. […] jag tror inte att de 

ser oss som någonting att bäva för.
133
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Fredrik Svedjetun, chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Dagens Media: 

Vi har ju PO och PON. Där är det ju ingen påföljd mer än att man blir tvungen att redovisa sitt misstag. Det 

är klart att det är pinsamt och inte alls roligt att hamna i den situationen. Men det är kanske framförallt när man 

fälls av en jury, för förtal eller vad det kan vara. Det blir mycket mer uppmärksammat så jag tror att det svider 

ju betydligt mer i synnerhet då det krävs så himla mycket för att de ska fällas av en jury i ett sådant mål.
134

 

Arash Mokhtari, projektledare för Quick Response, QR:  

[…]när jag hörde hur låga straffavgifterna är så är jag helt övertygad om att många tidningar har en 

budgetpost som handlar om att ”i år beräknar vi att bli fällda såhär många gånger och då ska vi ha så och så 

mycket pengar i den budgetposten”. […]Man borde samla allt på ett ställe så att man ser hur många gånger en 

viss tidning fällts. Det är också det där med att enskilda journalister fälls ju inte, utan det är tidningar. Det 

abstraheras.
135

 

Birgitta Ney, föreståndare och vetenskapligt ansvarig på Institutet för Mediestudier, 

Sim(o): 

Pengar är ju alltid bra, men jag tror att det är mycket värre om de skulle vara tvungna att bli omskrivna av 

sin värsta konkurrent, om det skulle vara straffet. Det tror jag skulle ta värre.
136

 

 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

Den skam det innebär att publicera en fällning av PO/PON/GRN antas ge störst effekt 

eftersom förtroendet för mediet väntas sjunka av det. Fredrik Svedjetun, från Dagens Media, 

är den enda granskaren av media som tar upp domstolsprövning och då gällande förtal. Men 

även han hänvisar till att det skulle leda till större uppmärksamhet och därmed ett skadat 

förtroende för mediet. Han säger också att det krävs mer för att fällas av en jury. Detta kan 

jämföras med det författarna till uppsatsen ”Förtroende för svensk bolagsstyrning” poängterar, 

nämligen att lagstiftning kan ge större effekt eftersom det har högre legitimitet, tyngd och 

auktoritet från regering och riksdagsbeslut.  

Ingen av de andra tillfrågade granskarna av media upp domstolsprövningar som något som 

skulle ge större effekt än det självsanerande systemet.  

 

5.1.3 FÖRDELAR MED DET SJÄLVSANERANDE SYSTEMET 

Göran Lambertz, justitiekansler, JK: 

Medierna känner själva ett ansvar. De är också själva de främsta experterna på den egna verksamheten.
137
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Yrsa Stenius, Allmänhetens Pressombudsman, PO: 

Det är just den fördelen att det är ganska smidigt, det är ingen stor byråkratisk apparat. Den som blivit 

förfördelad kan få upprättelse och det är lätt att vända sig till oss och det kostar ingenting. Det är gratis.
138

 

Helena Söderman handläggare/föredragare på Granskningsnämnden, GRN: 

Jag kan inte uttala mig om reglerna eftersom vi inte tillämpar dem alls.
139

 

Rino Rotevatn, ordförande Yrkesetiska nämnden, YEN: 

Om man ska ha en oberoende, fri och modig journalistik får den inte vara styrd av staten. Den måste vara fri 

från yttre påverkan. Det är själva förutsättningen för att kunna arbeta journalistiskt i ett demokratiskt 

samhälle.
140

  

Helena Giertta, chefredaktör på tidningen Journalisten: 

Om jag ska jämföra hur det ser ut i länder där man inte har det här, utan där man hela tiden måste gå 

lagstiftningsvägen så blir det, tror jag, alldeles naturligt att man som journalist försöker tänja gränserna och gå 

så långt som möjligt. Det innebär att vi har justare medier i Sverige generellt sett. Å andra sidan kan man säga 

att vi av samma anledning kanske i vissa sammanhang är lite för försiktiga. […]Jag tycker det är obehagligt när 

man använder våra regler in i rättssystemet och då undrar jag om vi ska ha dem. Det är klart att vi ska ha dem, 

men om vi ändå inte kan få behålla dem som våra regler utan de ska användas mot journalister i 

rättssammanhang, då tycker jag att det är ganska obehagligt. 
141

 

Petter Ljunggren, programledare och producent för radioprogrammet Medierna: 

Att man får en större journalistisk frihet och man får medier som åtminstone i teorin är mindre rädda för att 

gå ut hårt och granska, eftersom du inte riskerar några miljonböter. Om du hela tiden riskerar att bli stämd, så 

blir det ju en fråga om pengar i slutändan om du ger dig in på något känsligt. ’Har vi råd med detta, har vi råd 

med denna process?’ Det behöver man ju inte ta ställning till i Sverige som ett exempel.
142

 

Anders Ahlberg, ansvarig utgivare för tidningen Medievärlden: 

Fördelarna är att vi, med all säkerhet, har en vidare lagreglerad tryck- och yttrandefrihet än vad vi annars 

skulle ha. Det är ju någon sorts första prövning där folk faktiskt kan få rätt, en viss upprättelse, det är någon 

som prövar, det tas på stort allvar, det är folk med stor integritet i branschen och stort kunnande som arbetar 

med detta och nämnden
143

 leds av höga jurister så att det är kvalitet på arbetet.
144

 

Leif Holmqvist, reporter på tidningen Resumé: 

Jag tillhör dem som kallar PON för Kalle Anka domstol. Jag har blivit fälld massor med gånger där. […] De 

tillmäter sig någon sorts domstolsstatus, det är en partsdomstol som AD. Vi har tryckfrihetslagstiftning i det här 

landet. Den är rätt bra. Låt oss använda den. […]Systemet behöver inte kompletteras, utan bara avskaffas. Vi 

har utmärkta förtalslagar.
145
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Fredrik Svedjetun, chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Dagens Media: 

Jag tycker de är tillräckliga. De bygger ju någonstans på en överenskommelse från branschen att man måste 

ta dem på allvar. För att annars blir det ju några som bryter mot de reglerna systematiskt. 
146

 

Arash Mokhtari, projektledare för Quick Response, QR:  

Fördelarna är att yttrandefriheten blir större, mindre statsdrivning, mindre misstänksamhet mot medier för 

att man skulle vara drivande åt det ena eller det andra hållet. Även om man säger att staten hade varit den 

perfekta huvudmannen för något sådant så går det alltid att misstänkliggöra något som är statsdrivet, just för att 

det är politiker som driver det, medan i de oberoende instanser sitter samma människor oavsett vilken regering 

det är.
147

 

Birgitta Ney, föreståndare och vetenskapligt ansvarig på Institutet för Mediestudier, 

Sim(o): 

Fördelarna är att det kanske är lättare för en redaktion att arbeta efter en sådan princip, nackdelarna är väl 

att vi inte utifrån vet om det fungerar eller ej. Jag tror det är viktigt att läsarna kan komma i kontakt med 

medierna.
148

 

 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

En fördel som lyfts av flera av de tillfrågade granskarna av media är att journalistiken inte 

styrs av staten. Helena Giertta, från tidningen Journalisten, menar också att det med 

lagstiftning skulle finnas en risk att journalisterna försöker tänja på gränserna, men att det 

självsanerande systemet leder till justare medier. Det innebär att lagstiftning utifrån denna syn 

kan leda till vad författarna till uppsatsen ”Förtroende för svensk bolagsstyrning” kallar den 

sociala fällan, att om viljan att följa regler minskar om några inte gör det. 

För att systemet ska fungera lyfter Fredrik Svedjetun, från Dagens Media, fram vikten av 

att det bygger på en överenskommelse inom branschen. Det är precis det som författarna till 

uppsatsen ”Förtroende för svensk bolagsstyrning” tar upp när de skriver om vikten av enighet 

kring ett självreglerande system för att det ska leda till ett ökat förtroende. Intressant här är 

också att notera är att Leif Holmqvist, från Resumé, inte har förtroende för systemet, utan helt 

vill avskaffa det. 

Göran Lambertz, JK, framhåller att medierna själva är de främsta experterna på den egna 

granskningen. Dessa resonemang kan jämföras med Adam Smiths teori om den osynliga 

handen där han är emot reglering och lagstiftning eftersom det minskar effektiviteten. 

Flera respondenter nämner att systemet ger en vidare tryck- och yttrandefrihet. En annan 

fördel som nämns är att det självsanerande systemet innebär mindre byråkrati, precis som 
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författarna till uppsatsen ”Förtroende för svensk bolagsstyrning” tar upp i sitt diagram över 

fördelar och nackdelar med självreglerande system kontra lagstiftning. Där tar de också upp 

att en nackdel med lagstiftning är att den är byråkratisk, stel och tidskrävande. Yrsa Stenius, 

PO, lyfter som en fördel med det självsanerande systemet att det är smidigt. 

 

5.1.4 NACKDELAR MED DET SJÄLVSANERANDE SYSTEMET 

Göran Lambertz, justitiekansler, JK: 

Något tandlöst kanske.
149

  

Yrsa Stenius, Allmänhetens Pressombudsman, PO: 

Jag kan inte se några nackdelar.
150

 

Helena Söderman handläggare/föredragare på Granskningsnämnden, GRN: 

Jag kan inte uttala mig om reglerna eftersom vi inte tillämpar dem alls.
151

 

Rino Rotevatn, ordförande Yrkesetiska nämnden, YEN: 

Så som det ser ut i Sverige kanske en nackdel är svårigheten för allmänheten att få tillträde till systemet. Det 

skulle behövas en portal som i första skedet av en anmälning hjälper anmälaren att hitta rätt inom systemet så 

att man vet precis till vem man ska anmäla vad.[…] Jag är inte så förtjust i att Granskningsnämnden inte är 

oberoende som det övriga systemet utan en form av myndighet.
152

  

Helena Giertta, chefredaktör på tidningen Journalisten: 

Det finns nog paragrafer i både yrkesreglerna och publiceringsreglerna som kan vara bortglömda. Vad 

menar vi med de här reglerna? Vad avses när vi säger att vi ska vara försiktiga med att skriva kön också? Man 

skriver alltid 30-årig kvinna eller 15-årig ung man eller så. Men det står i samma sammanhang som att man inte 

ska nämna etnicitet eller sexuell läggning, och då är det viktigt att hela tiden diskutera och debattera vad vi 

menar med det.
153

 

Petter Ljunggren, programledare och producent för radioprogrammet Medierna: 

Om de här goda intentionerna och de här yrkesetiska reglerna och pressetiska reglerna, om alla högtidliga 

deklarationer gäller för en mindre och mindre del av medielandskapet, då har vi ett problem. Och då är jag inte 

i första hand ute efter att man inte ska få säga vad man vill på Internet, utan jag ser bara ett behov av att man 

inför någon slags funktion där man även får etiskt förhållningssätt på Internet. Idag finns det knappt och jag 

tycker att det är ett problem.
154
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Anders Ahlberg, ansvarig utgivare för tidningen Medievärlden: 

Det blir en sorts tryckfrihetslagstiftning light. Jag tycker det finns formuleringar i spelreglerna som inte alls 

är bra, som på något sätt stänger inne, istället för lagstiftningen där man sätter staketen så långt ut som 

möjligt.
155

 

Leif Holmqvist, reporter på tidningen Resumé: 

Allmänhetens pressombudsman, den lille mannens PO, ska ju skydda allmänheten mot medierna och så 

springer de höga mediernas chefer till PO som betalas av dem själva, deras chefer, och fäller en av de få 

tidningar (tidningen Resumé åsyftas – red anm.) som försöker granska vad de gör, ofta på oklara grunder. […] 

Medier anmäler medier och det var inte så det var tänkt. Det blir absurt.
156

 

Fredrik Svedjetun, chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Dagens Media: 

Just för att det inte finns några tydliga kraftfulla bestraffningar så kan det innebära att de som vill kan ju 

bryta mot de här reglerna utan att det blir några större påföljder. Det finns de som kan åka snålskjuts på det 

generösa system som vi har i Sverige idag. Och så skulle jag gärna se att bloggarna också tar till sig de här 

reglerna. För på nätet är det rena vilda västern.
157

 

Arash Mokhtari, projektledare för Quick Response, QR:  

Det är ineffektivt, det är ingen som åker in i fängelse. Alla fördelar kan ju också ses som nackdelar. Folk är 

inte så rädda för att fällas, det är inte lagbrott, det är mera oetiskt eller omoraliskt eventuellt. Det bryts ju mot 

pressetiska regler varje dag i Sverige och det händer ingenting när folk gör det, mer än att man kanske skäms 

lite eller försöker släta över det på något sätt så att det inte riktigt ser ut som om det var ett brott. Det var mer ett 

publicistiskt ställningstagande.
158

 

Birgitta Ney, föreståndare och vetenskapligt ansvarig på Institutet för Mediestudier, 

Sim(o): 

Jag tror att man bör fundera på om det inte går att förändra lite. Hur vet jag inte. Men om en tidning 

publicerar en oerhört lång strafftext i smalspalt i jätteliten stil, som de ju i princip gör ibland med utlåtanden 

från PO, är det inget bra. Jag tycker de ska vara tvungna att ge ut den på ett helt uppslag, välredigerat. Eller att 

konkurrenterna skriver om dem.
159

 

 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

Bland svaren nämns att systemet inte är så effektivt, att det finns en risk att fler bryter mot 

spelreglerna eftersom det inte finns några egentliga straff. Flera granskare nämner också att 

det är ett problem att spelreglerna inte omfattar internet och bloggare. Petter Ljunggren, från 

Medierna, ser med oro på om fler väljer att inte följa spelreglerna. Här blir återigen teorin om 

den sociala fällan applicerbar. Samtidigt är Adam Smiths teori om den osynliga handen viktig 

att nämna här, eftersom han menar att de som inte har förtroende går under.  
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Det nämns också att systemet är för krångligt för allmänheten och Helena Giertta, från 

Journalisten, poängterar vikten av att diskutera vad spelreglerna innebär i praktiken. En sådan 

diskussion är viktig om man ser till slutsatsen i uppsatsen ”Förtroende för svensk 

bolagsstyrning” att enighet kring systemet är essentiellt för att det ska fungera. 

Anders Ahlberg, från Medievärlden, menar att är ett problem att spelreglerna till skillnad 

från lagstiftning inte sätter ”staketen så långt ut som möjligt”. Här går hans syn helt emot 

slutsatsen i uppsatsen ”Förtroende för svensk bolagsstyrning” där just det faktum att ”ribban 

sätts lågt – önskvärda beteenden kan ej tas med då alla i samhället måste följa lagen” som en 

nackdel med lagstiftning. 

Hur publiceringen av klander går till tas också upp som ett problem och Rino Rotevatn, 

YEN, är kritisk till att GRN är en myndighet och inte en oberoende granskare. 

 

5.1.5 ANSES DET SJÄLVSANERANDE SYSTEMET VARA TILLRÄCKLIGT? 

Göran Lambertz, justitiekansler, JK: 

Möjligen något skärpta påföljder och en yrkesetisk granskning. Möjligen också rätt för PO att ingripa utan 

anmälan. […]Vi behöver ett bättre skydd för privatlivet […]
160

  

Yrsa Stenius, Allmänhetens Pressombudsman, PO: 

Jag tycker inte att det finns behov att ändra lagarna.
161

 

Helena Söderman handläggare/föredragare på Granskningsnämnden, GRN: 

Det är inte så att vi ropar efter mer verktyg och hårdare tag utan vi upplever nog att tvinga 

programföretaget att erkänna för sin publik att det här vi har gjort har inte varit kännbart eller regelrätt. Vi 

upplever att det är kännbart för dem. 

Sedan är det ett problem, det kan jag personligen tycka, att det är ett problem att skadan redan är skedd, 

framförallt när det gäller privatlivet. En annan problematik kan vara om någon hängts ut exempelvis för att ha 

misshandlat sin fru och så lämnar man så mycket uppgifter om den här personen så att man förstår vem det är 

och sedan blir programföretaget fällt för det och så ställer vi krav på att det ska offentliggöras. Då blir det 

ganska knepigt hur programföretagen ska offentliggöra det utan att kränka personen en gång till. Det är en liten 

knorr på det här som inte alltid är lätt att handskas med. Samtidigt, när det gäller privatlivsfrågor, måste det 

vara den berörda själv som anmäler till oss. Det har just att göra med att det måste vara personen själv som rår 

över frågan om man vill att den prövas. För här är allt offentliga handlingar. 
162

 

Rino Rotevatn, ordförande Yrkesetiska nämnden, YEN: 

Det är ett bra och stabilt system om man ser till regelverket. De spelregler som finns är väldigt klokt 

formulerade och de håller över en lång tid. De är tillräckligt öppna för att man ska kunna göra tolkningar 

utefter förändringar inom mediebranschen. Om det inte skulle vara det så är risken att regelverket anpassas till 
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tillfälliga opinioner. Textreklam finns reglerat i spelreglerna, men det finns inte längre någon nämnd som 

granskar detta. Tidningsutgivarna drog ner på det, varför vet jag inte. […] Idag är det inte lika lätt att få ut en 

passbild på någon. Man måste kunna visa att man inte kommer att skada personen i fråga. Staten tar här 

ytterligare ett steg till att kontrollera det journalisterna får publicera eller får tillgång till. Det är ett litet steg, 

men om man tar många sådana steg minskar det yttrandefriheten och tryckfriheten i stort. Ett annat exempel är 

FRA-lagen som tillkommit efter terrordåden. Den riskerar att hota källskyddet och det skulle kunna hota den 

journalistiska friheten.
163

  

Helena Giertta, chefredaktör på tidningen Journalisten: 

Nej, jag vill inte ha några inskränkningar på vare sig hur vi jobbar eller i den lagstiftning vi har och jag tror 

inte heller att det är nödvändigt. Det var ju en liten uppblossande debatt kring Pirate Bay där till och med PO 

gick ut och sa att vi kanske måste ha lagstiftning. Jag tror inte att det behövs.
164

 

Petter Ljunggren, programledare och producent för radioprogrammet Medierna: 

Något måste göras för att täppa till den lucka då det gäller allt som skrivs på Internet. Då menar inte jag att 

man måste skärpa lagen för vad som får skrivas egentligen. Jag menar att man måste skapa någon slags 

institution eller någon form av kontroll som täcker in det behov som uppkommit på det här området, där 

traditionella medier har blivit bara en liten del av medielandskapet. En växande del av medielandskapet är alla 

dessa bloggar där det är reglerat i lag, men på ett sätt som gör att det är oerhört svårt att efterleva […] Det har 

blivit mycket hårdare tongångar. Man hänger ut människor och lögnaktiga saker utan att det egentligen får 

några konsekvenser. […] Jag tror att det svenska systemet är ganska vekt. Om medieklimatet hårdnar och att 

man utmanar gränserna mycket mer, då måste man ju ha hårdare lagar också och hårdare gränser och då 

kanske det inte räcker med det självsanerande utan då kanske man måste höja bötessummor och öka risken för 

medierna.
165

 

Anders Ahlberg, ansvarig utgivare för tidningen Medievärlden: 

De (spelreglerna-red anm.) skulle behöva arbetas om också för att få in en del yrkesetik. […] Vi har en 

väldigt vid yttrande- och tryckfrihet i Sverige. Den ska vi vara rädda om.
166

 

Leif Holmqvist, reporter på tidningen Resumé: 

Nej, jag tycker den fungerar utmärkt. Det ska vara svårt, om vi ska ha en vidstäckt yttrandefrihet, så ska det 

vara svårt att vinna ett förtalsmål.
167

 

Fredrik Svedjetun, chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Dagens Media: 

Det självsanerande systemet med yrkesetiska regler är tillräckligt.
168

 

Arash Mokhtari, projektledare för Quick Response, QR:  

Man ska försöka hålla staten borta så mycket som möjligt. Jag tycker att den självsanerande funktionen är 

bra. Om man höjer straffbeloppet kanske man får en försiktigare journalistik, men jag vet inte om det alltid är 
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bra i alla fall. Jag tror att det handlar mer om en kollegial kultur, att man ska skämmas lite om man gjort något 

dåligt och att det ska finnas ett större ansvar för enskilda journalister.
169

 

Birgitta Ney, föreståndare och vetenskapligt ansvarig på Institutet för Mediestudier, 

Sim(o): 

Det finns andra aspekter som är mer intressanta till exempel innebär EU att vi inte längre har samma 

offentlighetsprincip?
170

 

 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

Samtliga respondenter är emot en skärpt lagstiftning, men flera av dem ser områden där det 

finns behov av större kontroll och mer granskning. Både Göran Lambertz, JK, och Helena 

Söderman, från GRN, tar upp skyddet av enskildas privatliv som ett problemområde. Detta i 

likhet med juridikstudenten Jennifer Nilson (omnämnd i avsnittet om forskningsläge), som i 

sin D-uppsats drog slutsatsen att det borde införas ”en lagstadgad regel om personlig 

integritet” 

Rino Rotevatn, YEN, poängterar att det är bra att spelreglerna i det självsanerande 

systemet är öppet formulerade så att tolkningar kan göras utefter förändringar i medieklimatet, 

annars finns risk att tillfälliga opinioner påverkar dem åt något håll. Här ser vi åter vikten av 

enighet kring reglerna, och inte bara kortsiktigt utan under överskådlig tid, systemet måste 

vara stabilt. Rotevatn är kritisk till att textreklam inte längre granskas och visar också oro över 

att lagstiftarna på olika sätt reglerar områden som påverkar yttrandefriheten. 

Flera respondenter tar återigen upp Internet som ett område där mer granskning behövs.
171

  

 

5.2 Intervjuer med representanter från nyhetsmedierna 

Nedan följer sammanställningen av svaren från representanterna från nyhetsmedierna. 

Ordningen i vilken de presenteras är slumpvis utvald. 

 

5.2.1 VARFÖR DET ANSES VIKTIGT ATT GRANSKA MEDIERNA 

Rolf Stengård, nyhetschef på Ekot i Sveriges Radio: 

Det är viktigt med mediegranskning därför att medierna har ett stort ansvar i den allmänna debatten och de 

har ett stort ansvar i att påverka folk i stort och smått, de har ett stort ansvar för opinionsbildning och så 

vidare.
172
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Göran Larsson, redaktör på Rapport i Sveriges Television: 

Jag tycker naturligtvis att granskarna ska granskas och det gör vi hela tiden. […] De viktigaste granskarna 

tycker jag, det är allmänheten och tittarna. Men sedan behövs det också organ som sköter det där. I mina dystra 

stunder tycker jag att man ska lägga ner Granskningsnämnden och låta det gå till civilrättsligt åtal om det är 

någonting som är förgripligt i Rapport för jag tycker Granskningsnämnden ibland är lite konstig i sina 

bedömningar. Men det kanske är bäst som det ser ut i dag. Det är ett inarbetat och beprövat sätt att hantera det i 

varje fall.
173

 

Mats J Larsson, nyhetschef på Dagens Nyheter: 

Vi granskar ju samhället och jag tycker att det är bra att det finns en mediegranskning. Vi har ju makt vi 

också. Det är bra att vi granskas, jag har ingenting emot det.
174

 

Thomas Mattsson, chefredaktör för digitala medier på Expressen: 

För seriösa journalister är det viktigt för trovärdigheten. Vi måste själva utsätta oss för granskning om vi 

granskar andra. Det är en del av det självsanerande systemet.
175

 

Per Gunne, chefredaktör och ansvarig utgivare på Metro: 

Valde att inte svara på frågan. 

Mats Johansson, redaktionschef, på TT: 

Jag tror att det är viktigt att allmänheten, i den mån det förekommer övertramp och i den mån någon eller 

några enskilda i vissa fall känner sig förfördelade, så ska man känna att det finns någon att vända sig till. Det är 

väl möjligtvis att där kan det finnas en liten brist att man känner att det inte händer särskilt mycket. Vad är det 

för upprättelse att en tidning publicerar någonting från Pressens Opinionsnämnd på sidan 27 i kursiv stil?
176

 

 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

Bland svaren om varför granskningen av media är viktig nämnde Mats Johansson, från TT, att 

det är viktigt att allmänheten känner att de kan få upprättelse, men problematiserar samtidigt 

kring hur stor den upprättelsen är. Svaret att granskningen är viktig för allmänheten tangerar 

vid Thomas Mattssons, från Expressen, svar att granskningen är av vikt för trovärdigheten. 

Mediekonsumenterna är de viktigaste granskarna, menar Göran Larsson, från Rapport och han 

riktar kritik mot de bedömningar GRN gör. Här kan en parallell dras till slutsatsen i uppsatsen 

”Förtroende för svensk bolagsstyrning” att det är viktigt med enighet kring ett självsanerande 

system om det ska fungera, annars finns en risk att man hamnar i den sociala fällan och att 

färre då väljer att följa reglerna. 

Mediernas makt och ansvar i den allmänna debatten, vilket påverkar opinionen bland 

publiken, nämns också som en orsak till granskning. Detta sammanfaller med Mats Ekström 
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och Stig Arne Nohrstedts teori om mediernas påverkan på publiken och att om 

verklighetsbeskrivningen blir alltför ensidig tenderar publiken att bli mindre ifrågasättande. 

 

5.2.2 PÅFÖLJDER SOM ANTAS FÅ STÖRST GEHÖR AV MEDIERNA 

Rolf Stengård, nyhetschef på Ekot i Sveriges Radio: 

Det är möjligt att ekonomiska sanktioner skulle göra att vissa tidningar som ofta blir fällda skulle skärpa sig, 

jag vet inte. […]Det (att publicera PO/PON/GRN:s klander – red anm.) tror jag är plågsamt.
177

 

Göran Larsson, redaktör på Rapport i Sveriges Television: 

[…] pengar är alltid ett effektivt sätt att få folk att tänka efter och fundera tror jag. Det här med att vi ska 

läsa upp rättelser och saker och ting i tv tror jag har mindre effekt. Dessutom tror jag att Granskningsnämndens 

rättelser är så obegripliga så att ingen förstår vad som sägs ändå och jag undrar hur många som läser igenom 

de här långa PO-texterna som publiceras. Det är möjligen de allra närmast berörda.
178

 

[…] Jag tycker att det är konstigt med de här bötesbeloppen på 50 000 för att en intervjuad sitter med en 

skjorta med en logga på. Jag tycker att det är mycket faktiskt. Det känns framförallt väldigt onödigt när man 

drabbas utav det. I sådana situationer ansvarar vi för personernas klädsel, så att vi har specialtröjor här för 

morgonsoffan till exempel. Om någon kommer med någon logga på sig så får de byta kläder helt enkelt. Sen har 

vi de riktigt sinnrika människorna som kommer med en polokrage som är uppvikt när intervjun börjar och sen 

när de är på luften så viker de ner den och så har de en logga som sitter där. Men jag tror att det också kommer 

att försvinna, för det här är ju någonting som lever kvar mycket från monopolets tid och nu ser ju tv-landskapet 

helt annorlunda ut, så jag tror inte att folk blir så upprörda. 

Mats J Larsson, nyhetschef på Dagens Nyheter: 

Vi har ju de påföljder vi har. De funkar eftersom de har en återhållande effekt. Det är väldigt pinsamt att 

skriva i tidningen att man hade fel, eller säga det på tv eller radio.
179

 

Thomas Mattsson, chefredaktör för digitala medier på Expressen: 

Påföljd är inte helt rätt ordval då det inte handlar om juridik. Syftet med de etiska reglerna är inte att straffa 

någon. Syftet är att ha ett sanerande arbetsorgan.  

Det är pinsamt att publicera
180

 om det handlar om slarvfel. Men om det varit ett medvetet beslut där vi varit 

medvetna om att vi kanske blir anmälda är det inte pinsamt. Man vill nog inte ha en journalistik som alltid är 

felfri. Då skulle man vara tvungen att försäkra sig om att informationen stämmer till den grad att det blir 

ohanterligt för nyhetsjournalistiken eftersom det skulle ta för lång tid. Dessutom skulle det möjliggöra för 

myndigheter att slippa undan att ge information genom att dra ut på det. Det skulle förlama journalistiken. 

Det är en motsägelse att PON fattar beslut enligt regler som branschen enats om. För en journalist handlar 

det mycket om att våga ta kontroversiella beslut. Under 1830-talet var det exempelvis olagligt att kritisera 

kungen i medierna, men Aftonbladet gjorde det ändå. Idag ser vi det som ett positivt agerande. Tidningar som 
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fattar kontroversiella beslut kan med dagens regelverk uppfattas som att de agerat fel, men det är vår uppgift att 

utmana det regelverket.
181

 

Per Gunne, chefredaktör och ansvarig utgivare på Metro: 

Att skicka en check, ja, det är inte kul, men kunde jag köpa hög trovärdighet då skulle det vara ett enkelt val. 

Så det monetära straffet, först måste det stå i proportion till tidningens storlek och hur grovt misstaget är, men 

det måste bli riktigt stora för att det ska övergå förlorat förtroende.
182

 

Mats Johansson, redaktionschef, på TT: 

Pengar och sådant och påföljden från PO och PON spelar mindre roll än den allmänna skadan på 

varumärket och affären så att man av de skälen får minskad trovärdighet och därmed minskad attraktion bland 

läsare. Det vill säga om vi skulle göra något övertramp så att våra kunder skulle säga att ”TT kan man ju inte 

lita på längre” så är det ytterst att det skulle skada våra möjligheter att överleva som ett företag.
183

 

 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

Det råder inte koncensus bland de intervjuade representanterna från medierna när det gäller 

vilken typ av påföljder eller sanktioner som ger störst effekt. Finansiella straff kan vara 

betydelsefulla om det handlar om tillräckligt höga belopp, säger flera respondenter. Men de 

flesta markerar ändå att det är ett skadat förtroende som är värst och det skadas genom att 

publicera klander. Mats Johansson, från TT, säger att utan förtroendet skulle det inte gå att 

överleva som företag, detta i likhet med slutsatserna i uppsatsen ”Förtroende för svensk 

bolagsstyrning”. 

Göran Larsson, från Rapport, tar upp textreklam som ett område där det inte alltid är lätt 

för programföretagen att kontrollera vad inbjudna gäster har på sig. Det faktum att han inte 

tror att folk upprörs av detta på samma sätt längre är intressant, speciellt med tanke på att 

textreklam inom den tryckta pressen inte längre granskas. 

Mycket anmärkningsvärt är Thomas Mattssons, från Expressen, uttalande om att det är en 

motsägelse att det råder enighet kring spelreglerna. Han verkar snarare se det som positivt att 

som journalist våga utmana dem. Detta går inte alls i linje med slutsatserna i uppsatsen 

”Förtroende för svensk bolagsstyrning”. 
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5.2.3 FÖRDELAR MED DET SJÄLVSANERANDE SYSTEMET 

Rolf Stengård, nyhetschef på Ekot i Sveriges Radio: 

Alternativet skulle vara någon form av lagstiftning som inskränker mediers frihet och det tror jag inte vore 

särskilt lyckat.
184

 

Göran Larsson, redaktör på Rapport i Sveriges Television: 

Just att det är självsanerande, att inte nödvändigtvis någon hamnar i fängelse om någonting går fel. Jag tror 

att det finns få lögnaktiga journalister som medvetet vill ljuga och sprida osanningar och i så fall blir de väldigt 

snabbt avslöjade. En central del av jobbet är just det självsanerande och trycket från kollegor och redaktionen i 

övrigt tror jag är en viktig del.
185

 

Mats J Larsson, nyhetschef på Dagens Nyheter: 

Jag tycker att det fungerar väldigt bra som det är. Jag är en väldig motståndare till lagstiftning. Det tror jag 

absolut inte på.
186

 

Thomas Mattsson, chefredaktör för digitala medier på Expressen: 

Vi slipper en ökad reglering. Med ökad lagstiftning skulle tryckfriheten minska och det skulle vara ett hot mot 

hela den demokratiska processen. […]det skulle bli otroligt dyrt för samhället om alla mål hamnade i domstol. 

Dessutom skulle det bli väldigt kostsamt för den privatperson som stämt tidningen om han förlorar. Det skulle då 

vara svårt att få sin sak prövad om man inte var väldigt rik. Med det självsanerande systemet idag, garanterar 

PO att varenda en kan få hjälp gratis.
187

 

Per Gunne, chefredaktör och ansvarig utgivare på Metro: 

Jag tror att det system vi har nu, om det råder koncensus mellan redaktionsledningarna och utgivaren och 

PON om fällningar, så är mitt intryck att det får en väldig effekt. Och jag upplever att man just nu har det. 

[…]det är ju det värsta som kan hända att man tappar respekt för branschorganet. I samma ögonblick som man 

inte delar deras uppfattning så kommer man sluta att bry sig om fällningarna. Det vore ju en katastrof och då 

måste vi se över vårt system.
188

 

Mats Johansson, redaktionschef, på TT: 

Det är bra att de finns att visa upp
189

 för allmänheten .
190

 

 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

I svaren nämns att lagstiftning inte vore bra för journalistiken, yttrandefriheten eller 

demokratin. Göran Larsson, från Rapport, tar också upp trycket från kollegor på att agera 

etiskt och korrekt som ett instrument för självsanering. Thomas Mattsson, från Expressen, 

säger att lagstiftning skulle innebära höga kostnader både för samhälle och individ. 
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Det självsanerande systemet anses av Mats Johansson, från TT, ge medierna större 

trovärdighet. 

Per Gunne, från Metro, tar upp vikten av koncensus kring spelreglerna och hur de 

tillämpas. Om oenighet råder menar han att hela systemet måste ses över och detta korrelerar 

väl med slutsatserna i uppsatsen ”Förtroende för svensk bolagsstyrning”. 

 

5.2.4 NACKDELAR MED DET SJÄLVSANERANDE SYSTEMET 

Rolf Stengård, nyhetschef på Ekot i Sveriges Radio: 

Jag ser inga nackdelar.
191

 

Göran Larsson, redaktör på Rapport i Sveriges Television: 

Från allmänhetens sida möjligen att ingen person ställs till svars på ett sätt som de kanske skulle önska, att 

ansvarig utgivare verkligen åker i fängelse. De finns säkert de som tycker att det är ett skråväsende fortfarande 

på det sättet, att det är någonting som vi tror oss kunna hantera internt. Men jag tycker att i de allra flesta fall så 

löser sig sådant ganska elegant.
192

 

Mats J Larsson, nyhetschef på Dagens Nyheter: 

Det är väl möjligen att det kan finnas, även om vi inte har sett så mycket av det i Sverige, aggressiv 

skandaljournalistik där det känns som att det är för milda påföljder. Men om man jämför med andra länder så 

har ju inte Sverige ett jättestort pressetiskt problem som jag ser det.
193

 

Thomas Mattsson, chefredaktör för digitala medier på Expressen: 

Ett ombudsmannasystem med en person kan vara nyckfullt eftersom det beror på vem den personen är och 

vad den personen prioriterar. En person kan påverka de pressetiska frågorna.
194

 

Per Gunne, chefredaktör och ansvarig utgivare på Metro: 

Man måste ha ett system. Finns det något jag skulle vilja justera är det kanske var man placerar sin justering 

i tidningen. Möjligtvis skulle man tvinga tidningen att ha en mer framskjuten och tydligare position av 

fällningen, att man inte själv kan klämma in den var som helst. Men det är ganska komplicerat, man kan inte låta 

någon utomstående gå in och bestämma var en artikel ska ligga. Man får vara lite försiktig om man skulle 

utforma något sånt.
195

 

Mats Johansson, redaktionschef, på TT: 

Det skulle väl vara att det är lite otydligt.
196
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SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

Mats J Larsson, från Dagens Nyheter, säger att det möjligen kan vara för milda påföljder, men 

att det i Sverige inte behövs strängare straff eftersom medierna sköter sig rätt bra. 

Per Gunne, från Metro, nämner publicering av klander som något som eventuellt behöver 

ses över så att det får större effekt. 

Thomas Mattsson, från Expressen, riktar kritik mot att en person, läs PO, kan påverka de 

pressetiska frågorna. Detta är något som är av vikt att fundera över eftersom flera åsikter av 

det här slaget kan tyda på en oenighet kring systemet. Det faktum att Mats Johansson, från 

TT, tar upp otydlighet som problem är intressant återigen med tanke på vikten av enighet 

kring reglerna och dess tillämpning för att systemet ska fungera. 

 

5.2.5 ANSES DET SJÄLVSANERANDE SYSTEMET VARA TILLRÄCKLIGT? 

Rolf Stengård, nyhetschef på Ekot i Sveriges Radio: 

Jag tror att vi ska behålla den här liberala presslagstiftningen som vi har. Den är viktig för demokratin.
197

 

Göran Larsson, redaktör på Rapport i Sveriges Television: 

Ibland känner man att utslagen i exempelvis Granskningsnämnden är oförutsägbara och då känner man att 

låt det gå till Tingsrätten eller någonting sådant där det sitter proffs. För nu är det ju ett gäng 

semiprofessionella får vi väl kalla dem som sitter och tycker väldigt mycket och det känns ibland lite svajigt vad 

utslaget kommer att bli. Men det är kanske bra att Granskningsnämnden finns.
198

 

Mats J Larsson, nyhetschef på Dagens Nyheter: 

Hänvisade till sitt svar gällande fördelar med det självsanerande systemet, se avsnitt 5.2.3 

Thomas Mattsson, chefredaktör för digitala medier på Expressen: 

Med ökad lagstiftning skulle tryckfriheten minska och det skulle vara ett hot mot hela den demokratiska 

processen.
199

 

Per Gunne, chefredaktör och ansvarig utgivare på Metro: 

Jag är rätt nöjd med hur det funkar i Sverige och får vi en förändring så får vi anpassa oss till den. Jag 

måste säga att jag tycker att det är trevligare och bättre om man kan vara överens om hur man moraliskt och 

etiskt ska agera än att man låter jurister träffas och slå varandra i huvudet med lagböcker. Jag tror att man kan 

få ett mer cyniskt tänk då. Jag tycker det är tråkigt när chefredaktörer eller redaktionschefer går till jurister och 

säger ”kan vi bli fällda för det här? Nej, då kör vi…” Det tilltalar inte mig i varje fall.
200
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Mats Johansson, redaktionschef, på TT: 

Det ligger ju lite i det svenska systemet att inte ha detaljerade pekpinnar, utan att ha ett förhållningssätt till 

reglerna som ger ett utrymme också att agera. Vore det för hårt reglerat så skulle handlingsutrymmet 

begränsat.
201

 

 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

I svaren från respondenterna nämns att demokratin riskeras om lagstiftningen skärps och att 

handlingsutrymmet för journalisterna minskar vilket kan vara till skada för den granskande 

journalistiken. 

Värt att notera är att Göran Larsson, från Rapport, återigen riktar skarp kritik gentemot 

GRN. Han menar att utslagen är oförutsägbara, detta påminner om kritiken som Thomas 

Mattsson, från Expressen, riktar mot PO. Det leder till frågan om det verkligen råder 

koncensus kring det självsanerande systemet, som ju enligt uppsatsen ”Förtroende för svensk 

bolagsstyrning” är essentiellt för att det ska fungera. 

 

6. Slutsatser 
De intervjuade representanterna från nyhetsmedierna nämnde mediekonsumenternas 

förtroende som en orsak till att granskningen av media behövs, vilket inte heller är särskilt 

förvånande med tanke på att just förtroendet är essentiellt för deras överlevnad. Frågan om 

förtroende är också det som närmast korrelerar med Habermas och Ekströms/Nohrstedts 

teorier om huruvida publiken är kritiska eller passiva konsumenter. Nyhetsmediernas 

representanter verkar inte se publiken som passiva i den mån att de inte ifrågasätter mediernas 

budskap, annars skulle inte frågan om förtroende anses som viktig.  

Flera av granskarna av media sa att det självsanerande systemet bidrar till en fri 

journalistik som inte styrs av lagstiftning. Nästan alla respondenter från nyhetsmedierna tog 

upp friheten och undvikandet av lagstiftning som en fördel.  

Det är bara ett par av granskarna av media som explicit uttalat sig negativt om systemet 

som helhet. De tendenser som finns i svaren är att systemet inte är tillräckligt effektivt eller 

upplevs som tandlöst, att det behöver bli mer transparent och att det inte får förväxlas med 

juridiken. Här bör nämnas att förhållandet mellan juridik och etik är komplicerat. Hans-

Gunnar Axberger skriver att etik och juridik påverkar varandra åt båda hållen. 
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Samtliga representanter från nyhetsmedierna var emot en skärpt lagstiftning. Nästan 

samtliga granskare av media var explicit emot en skärpt lagstiftning. Göran Lambertz, JK, var 

den enda som vill utöka lagen gällande den personliga integriteten då han menade att det 

annars finns en risk att makten över lagstiftningen på det området flyttas från svensk till 

europeisk nivå. Även Birgitta Ney, från Sim(o), tog upp denna aspekt, men hon sa inte 

explicit att hon vill utöka lagstiftningen. 

Flera granskare nämnde Internet som ett område som behöver mer granskning, jag går 

dock inte djupare in på den diskussionen här då det inte är fokus i denna uppsats. 

Jennifer Nilson menar i sin uppsats likt Göran Lambertz, JK, att lagen behöver utökas 

gällande den personliga integriteten, dock utifrån andra motiv. Nilson vill att domstolarna ska 

ta hänsyn till huruvida de pressetiska reglerna följts alternativt om allmänintresset kan 

bedömas så stort att det finns motiv att förbise den personliga integriteten. Detta går helt emot 

Christian Munthes resonemang om den liberala rättighetsetiken och företräder i stället vad 

han kallar ett utilitaristiskt tänkande där små fördelar för många individer uppvägs av att stora 

nackdelar för en individ.  

Flera av de intervjuade nämner att det självsanerande systemet är krångligt för 

allmänheten. von Krogh skriver att en svaghet med det självsanerande systemet, enligt hans 

undersökning, är att det är okänt för allmänheten. Samtidigt menar han att de privatpersoner 

han frågat känner till systemet, men att de inte har stort förtroende för det. Jag har inte i min 

undersökning intervjuat privatpersoner, dock drar jag av mina intervjuresultat slutsatsen att 

både representanterna från nyhetsmedierna och de intervjuade granskarna anser att 

allmänheten behöver större kännedom om systemet. Detta skulle kunna uppnås genom en 

granskning som också riktar sig utåt. Trots kritiken Karin Axelsson och Sanna Eskilsson i sin 

uppsats riktar gentemot Mediemagasinet, efterlyser jag ett nytt mediegranskande tv-program 

som tydligt riktar sig till allmänheten.  

Denna uppsats behandlar frågan om självsanerande system och lagstiftning vilket gör det 

naturligt att fundera kring hur juridik och etik hänger ihop, som Hans-Gunnar Axberger gjort. 

Flera respondenter har kommit med olika förslag kring hur det självsanerande systemet skulle 

kunna ändras och att exempelvis lagstiftningen kring skyddet av den personliga integriteten 

borde stärkas. Jag anser det dock vara viktigt att inte sammanblanda etik och juridik då detta 

skulle kunna resultera i ett rättosäkert system som är oberäkneligt i sina beslut. Jag menar att 

något kan vara juridiskt fel samtidigt som det är moraliskt och etiskt rätt och vice versa. Då 

etik och juridik inte är samma sak kan dessa inte sammanfogas så som Jennifer Nilson 

föreslår i sin uppsats. Däremot ska inte Nilsons resonemang förväxlas med det Göran 
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Lambertz, JK, för. Där handlar det tillsynes om att skydda den lagstiftning och frihet vi har i 

Sverige och detta kan det finnas en poäng med. 

Mediernas makt nämns som en viktig orsak till att granska dem. Jag tycker det är viktigt att 

se att den makten inte bara härstammar ur att medierna påverkar sin publik. I och med 

mediernas granskande funktion erhåller de också en viss makt. Detsamma gäller rimligtvis 

även granskarna av media då själva granskningen i sig utgör en maktutövning. Det är av 

intresse att reflektera över svårigheterna med att granska något man själv tillhör och att 

förhålla sig så oberoende till det som möjligt. Av detta vill jag även understryka vikten av 

kompetens hos granskarna samt att de inte bör vara beroende av att ”hålla sig väl” med 

medierna för att få jobb som journalister. 

Då jag menar att även granskarna av media besitter en makt skulle det kunna hävdas att 

även de behöver granskas. Förvisso är det en poäng, det finns dock en risk att det blir en 

oändlig spiral av granskning. De som granskar granskarna av media behöver enligt detta 

resonemang också granskas och så vidare. Jag tror att det vore bättre att, liksom von Krogh 

föreslår, inrätta ett årligt pris för bästa mediegranskning för att i positiv anda upprätthålla 

granskningens standard. 

En annan sak som von Krogh föreslår är att starta en webbsida där granskarna lägger ut en 

del av sitt material och sina slutsatser. Här skulle det även kunna finnas statistik på vilka som 

klandrats och hur ofta samt en inledande information om hur man som konsument kan ha ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot medierna. Webbsidan skulle göra problematiken 

överblickbar för allmänheten, men det är också nog så viktigt för granskarna av media. Även 

om de olika granskarna kanske inte i praktiken kan samarbeta under det dagliga arbetet 

genom att dela med sig av allt material och så vidare, skulle de kunna återkoppla till varandras 

arbete efter publicering.  

På så vis skulle också risken för att vissa områden inom journalistiken glöms bort att 

granskas minimeras. Med exempelvis en webbsida skulle man kunna ”pricka av” att så många 

områden som möjligt undersöktes. Dessutom skulle risken minskas att en del av 

mediegranskningen ”försvinner i strömmen”, som Edin Dumisic och Niklas Martinsson 

skriver i sin uppsats. 

Flera respondenter från nyhetsmedierna, exempelvis Thomas Mattsson från Expressen, 

framhåller att det inte är alltid de håller med beslut om klander, att det kan vara oberäkneligt 

vad som leder till klander och exempelvis Göran Larsson, från rapport, riktar kraftig kritik 

gentemot granskningsorganen. I uppsatsen om ”Förtroende för svensk bolagsstyrning” nämns 

som en av förutsättningarna att ett självsanerande system ska fungera att alla är överens om 
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spelreglerna, men frågan är var gränsen går för att man hamnat i den så kallade sociala fällan. 

Jag tror att det nog är omöjligt att uppnå en fullständigt gemensam syn gällande alla beslut 

gällande klander, men en så stor enighet som möjligt måste definitivt eftersträvas. Annars 

riskerar systemet att förlora trovärdighet och därmed krackelera. Jag har inget klart förslag på 

hur man kan lösa detta, men det vore intressant för fortsatt forskning att undersöka.  

Värt att notera är att Göran Larsson, från Rapport, trots sin kritik mot GRN:s beslut, ändå 

bekräftar att fällningar hos GRN haft betydelse gällande exempelvis otillbörligt gynnande då 

man infört system med egna tröjor att låna ut till gäster med reklam på kläderna. Detta tror jag 

beror på att just otillbörligt gynnande är ett av de övertramp där GRN:s påföljd är böter. Då 

GRN själva tar upp att det är ett problem att den som känner sig förfördelad riskerar att bli 

kränkt ännu en gång vid publicering av klander, anser jag att det även här borde vara böter 

som gäller, förutsatt att det nuvarande systemet behålls. Motivet till att bötfälla vid otillbörligt 

gynnande lär vara att mediet tjänat pengar på det och så är inte fallet vid kränkning av den 

personliga integriteten. Jag anser att påföljden bör utgå från den skada den vållar i stället för 

den intäkt skadan ger mediet. Om man resonerar så skulle man kunna hävda, liksom Christian 

Munthe, att kränkningar av den personliga integriteten även kan inbringa vinster i form av 

större publik till just den publiceringen. 

Jag håller med majoriteten av de jag intervjuat om att en skärpt lagstiftning inte är 

önskvärd. Jag tror inte på ett samhälle där journalistiken är försiktig av rädsla för att dömas i 

domstol. Det är inte förenligt med en demokrati. Men jag anser som redan framgått att det 

självsanerande systemet behöver omorganiseras. Dessutom anser jag att det är ett stort 

problem att anställningsformerna inom journalistiken i dag är så pass osäkra då många tvingas 

till vikariat eller frilans mot sin vilja. Här kan dras en parallell till de notisjägare som i början 

av förra seklet skrev sensationella nyheter för att få publiceras. Jag menar att fast anställda 

journalister inte har samma behov av att skriva rafflande. Detta är dock inte något jag 

fokuserat på i min uppsats, åter kanske ett tips för vidare forskning. 
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BILAGA 1 

- förkortningar 

 

TF – Tryckfrihetsförordningen 

YGL - Yttrandefrihetsgrundlagen 

PO – Allmänhetens pressombudsman 

PON – Pressens Opinionsnämnd 

GRN – Granskningsnämnden för radio och TV (numer Myndigheten för radio och tv, men 

konsekvent genom uppsatsen använder jag benämningen GRN eftersom det var namnet då 

uppsatsens arbete inleddes) 

JK – Justitiekanslern 

YEN – Yrkesetiska nämnden 

SJF – Svenska Journalistförbundet 

QR – Quick Response 

Sim(o) – Institutet för mediestudier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 

Intervjufrågor till granskare av media 

 Hur arbetar ni för att granska media? 

 Varför är det viktigt med mediegranskning? 

 Samarbetar ni med andra organisationer eller institut som granskar media? 

 Hur anser du att mediegranskningen fungerar i Sverige idag? 

 Vad behövs för att granskningen ska fungera bättre? 

 Vad finns det för svårigheter kring att granska media? 

 Hur upplever du att media ställer sig till er granskning?  

 Har du någon uppfattning om hur allmänheten ser på ert arbete?  

 Vilka påföljder för media som bryter mot de etiska reglerna tror du leder till störst 

förändring/får störst gehör? 

 Vad finns det för fördelar med det självsanerande systemet? 

 Vad finns det för nackdelar med det självsanerande systemet? 

 Hur ser du på lagstiftningen? Bör lagstiftningen skärpas och i så fall på vilket sätt? 

 Vilken genomslagskraft tror du att mediekritiska bloggar har? 

 

Intervjufrågor till representanter från nyhetsmedierna 

 Hur arbetar ni för att upprätthålla er trovärdighet? 

 Har Ni blivit prickade/kritiserade av någon mediegranskande organisation någon 

gång? Om ja, vad ledde det till? 

 Hur resonerar ni kring att publicera kritik gentemot andra medier? 

 Vilka påföljder för medier som bryter mot de etiska reglerna tror du leder till störst 

förändring/får störst gehör? 

 Varför är det viktigt med mediegranskning? 

 Hur anser du att mediegranskningen fungerar i Sverige idag? 

 Vad finns det för fördelar med det självsanerande systemet? 

 Vad finns det för nackdelar med det självsanerande systemet? 

 Hur ser du på lagstiftningen? Bör lagstiftningen skärpas och i så fall på vilket sätt? 

 Vilken genomslagskraft tror du att mediekritiska bloggar har? 


