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Abstract  

 

In January of 2014 a newly founded company held a press conference in central Stockholm. 

The purpose of the conference was to inform about Lexbase, the largest database on the 

Internet with legal information about the Swedish general public. The aim of this particular 

paper is to use news reports about Lexbase as material to identify the theses and their types 

presented in Swedish newspapers, and to examine the ideology constructed and presented by 

the theses in the said news reports. The questions asked in the paper are 1. What the 

distribution of different theses looks like and is there a type of thesis that more often invokes 

an implicit argumentation? 2. Which ideologies are evoked, reinforced or reproduced by the 

news reports? The results of the thesis show that the distribution of theses was not even, and 

that implicit theses with values linked to them were most common. The results also show that 

the implicit values and that the ideologies that could be identified had to do with moral 

righteousness and with freedom of speech. Therefore it can be said that the news reports about 

Lexbase had in general a specific type of thesis which were imbedded with mostly negative 

values, which were projected through ideologies about morals and the controversy of freedom 

of speech.  
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1. Inledning 

Den 27 januari 2014 kallade företaget Lexbase till presskonferens inför lanseringen av den 

nya internettjänsten med rättslig information. Talesman Pontus Ljunggren berättade 

entusiastiskt för representanter från svenska medier om hur man nu med ett enkelt knapptryck 

kunde gå in på Lexbase och leta fram ifall grannen, hantverkaren eller dotterns nya pojkvän 

fanns med i registret med dömda svenskar. Det presenterades att syftet med Lexbase var att på 

ett enkelt sätt tillgängliggöra rättslig information för alla intresserade, och visionen var att 

tillhandahålla ett verktyg så att människor ska kunna lita på varandra och känna trygghet i sin 

närmaste omgivning och i övrigt i sin vardag. Det som hände efter presskonferensen kunde 

nog ingen förutse, speciellt inte Lexbase personal. Den fullständigt lagliga tjänsten väckte 

uppståndelse och satt igång en het samhällsdebatt. Den kontroversiella tjänsten började med 

omedelbar verkan diskuteras i så gott som alla mediekanaler och artiklar, insändare och 

krönikor som rörde ämnet publicerades i mängder.  

Det faktum att så många tog till orda och gjorde sina röster hörda är ett tecken på att 

tjänsten verkligen vidrörde något som anses viktigt och värdefullt i samhället och som berör 

oss alla. I detta fenomen finner jag något väldigt intressant, nämligen ett exempel på en 

kontroversiell tjänst som ger upphov till otaliga frågor om bland annat yttrandefrihet, 

personlig integritet, privat och offentlig information och diskrepansen mellan juridiskt rätt 

och moraliskt rätt. Dessa frågor och tjänstens kontroversiella natur fungerar som 

inspirationskälla för uppsatsen och jag tror att man genom att använda Lexbase som ett 

belysande exempel kan säga något om rådande ideologier och normer i samhället samt om 

argumentationen i medier, som de facto styrs av dessa.  

2. Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att genom identifierandet av de teser som drivs i 

nyhetsrapporteringen kring Lexbase belysa de värderingar och ideologier som konstrueras och 

förmedlas till allmänheten i frågor om yttrandefrihet och personligintegritet.  

 

1.     Hur ser tesernas fördelning ut i nyhetsrapporteringen kring Lexbase och finns det 

någon typ av tes som oftare driver fram en implicit argumentation? 

2.     Vilka ideologier framkallas, förstärks eller reproduceras genom rapporteringen? 
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Syftet och frågeställningarna har jag preciserat på ovanstående vis då jag vill belysa 

samhällsnormer och outtalade ideologier som jag tror är djupt rotade i det svenska samhället. 

Som tidigare nämnt påverkas uppsatsarbetet av frågor och funderingar kring 

förhållandet mellan yttrandefrihet, personlig integritet, privat och offentlig information och 

diskrepansen mellan juridiskt rätt och moraliskt rätt i samhället, och rapporteringen om 

Lexbase. 

Dessa frågeställningar och problem kan undersökas genom retorisk metod eftersom de 

är kopplade till implicita talhandlingar ämnade att övertyga. Detta gäller även för ideologi, då 

ideologin skapas, förändras och förmedlas med kommunikationen, och därmed kan retorisk 

metod och teori användas för att synliggöra, tolka och problematisera den.  

Jag tror att man inom retorikvetenskapen hittar en lucka inom forskningen om just 

kopplingen mellan implicita ståndpunkter i nyhetsrapportering, ideologier och kontroversiella 

händelser som skapar nationell uppmärksamhet och debatt. Jag anser att det är 

retorikvetenskapligt relevant och viktigt att situera en nationell händelse för att belysa 

händelsen ur ett retoriskt perspektiv och ta fram det underliggande, underförstådda och 

självklara i dagsljuset. Dessutom anser jag även materialmässigt att uppsatsen är relevant då 

det avhandlar ett ämne som är dagsfärskt och samtidigt ständigt aktuellt. Jag tror nämligen att 

det är viktigt att analysera och forska kring aktuella händelser i samhället för att se hur dessa 

händelser i stor och liten skala påverkar och formar oss och våra värderingar.  

3. Bakgrund 

I materialet har jag avgränsat mig till artiklar mellan 27 januari och den 30 januari i detta 

bakgrundsstycke kommer jag att beskriva hur sajten Lexbase såg ut och fungerade under 

denna tidsperiod. I skrivande stund har sajten återupptagits med vissa förändringar, men det 

kommer inte att beskrivas ytterligare eftersom det inte är relevant för materialet eller detta 

specifika forskningsprojekt. Jag kommer dock i den avslutande diskussionen att dra 

paralleller till hur tjänsten ser ut idag och där kommer vissa förändrade aspekter att 

presenteras.  

3.1. En beskrivning av Lexbase 

Lanseringen av internettjänsten Lexbase skedde en måndag förmiddag den 27 januari 2014 på 

en presskonferens i Stockholm. Tjänsten presenterades där som Sveriges största databas med 

rättslig information riktad till den svenska allmänheten. På sajten tillgängliggjordes rättslig 

information från samtliga domstolar i Sverige och genom webbtjänsten kunde vem som helst 
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hitta privatpersoner eller företag och få fram ifall dessa tidigare varit föremål för juridisk 

prövning. Informationen presenterades i sin originalform och dokumenten innehöll även 

samtliga uppgifter som myndigheterna registrerat om personen eller företaget i ett brottsmål, 

exempelvis vilken typ av brott det rörde sig om, var brottet utfördes, vad straffet blev, 

adresser och vilka försvarare och åklagare som varit engagerade i det aktuella ärendet. 

Sökning på personnummer, namn, gatuadress eller område var kostnadsfritt men för att ladda 

ner domar och läsa dem var man tvungen att betala en summa samt registrera sig som kund på 

hemsidan. För 49 kronor kunde man se vad en person dömts för, och för 79 kronor fick man 

även en digital kopia på domen. I tjänsten fanns även en kartfunktion där man kunde söka på 

geografiskt område för att se hur många i det området var dömda, dessa indikerades med röda 

markeringar i kartan. (www.lexbase.se) 

Lexbase hade anskaffat sig ett giltigt utgivningsbevis på sin webbplats vilket gav dem 

samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som tv, tidningar, radio och tv har för sina 

respektive databaser, detta utgivningsbevis gör att PUL, d.v.s personuppgiftslagen inte gäller 

och är anledningen till att tjänsten var totalt laglig trots dess kontroversiella natur. 

Webbtjänsten drevs och kontrollerades av Lexbase AB vars ansvarige utgivare är Jonas 

Häger. Häger var och är fortfarande även VD för företaget och äger 95% av aktierna i bolaget. 

Bolagets talesperson var advokaten Pontus Ljunggren och pr-ansvarig Sandra Kastås. Som 

internetleverantör fungerade företaget Bahnhof, som bland annat även varit leverantörer för 

en ytterligare kontroversiell sajt, Pirate Bay. 

På plats på presskonferensen fanns ett stort antal representanter från olika svenska 

medier och rapporteringen om tillställningen och tjänsten satte omedelbart igång på stor skala. 

Mycket kritik riktades redan från början mot Lexbase och justitiekanslern fick från ett tidigt 

skede motta en stor mängd anmälningar av privatpersoner och företagsrepresentanter som 

kände bland annat att de blivit uthängda, kränkta eller orättvist behandlade. Anmälningarna 

blev många fler under de följande två dygnen och media rapporterade om personer som 

felaktigt funnits med i registret, som exempelvis flyttat in på en adress där det tidigare bott en 

dömd person, eller som levt i vittnesskydd. 

Den kritiska rapporteringen medförde att många ville komma i kontakt med företaget 

och dess representanter, men företagets talesperson Pontus Ljunggren var den ända som var 

kontaktbar och kommenterade händelserna. Att Ljunggren i princip ensam fick representera 

företaget gjorde att massvis med kritik, påtryckningar och även hot riktades direkt mot 

honom. Efter att ha blivit mordhotad den 28 januari beslutade han således att hoppa av och 

lämna sin position som talesman för Lexbase. Även den anlitade PR byrån valde att avbryta 
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samarbetet och efter avhoppen återstod endas VD och företagets ansvarige utgivare Jonas 

Häger ensam kvar. Han gjorde sig onåbar och kunde inte kontaktas av media under 

tidsperioden från lansering till nedläggning. 

Efter mycket tumult i medier och ett antal datahacker-attacker mot tjänsten valde 

slutligen Bahnhof att den 30 januari 2014 lägga ner tjänsten. Bahnhof motiverade 

nedläggningen med att säga att de var ett måste på grund av säkerhetsskäl, det fanns eventuell 

risk om att hackers hade kommit åt registrerade användares betaluppgifter och dessutom hade 

en bugg hittats som gjorde att domar kunde laddas ner utan att behöva betala den föreskrivna 

avgiften. Bara några timmar efter nedläggningen kontaktades Bahnhof av Lexbase AB i 

samma syfte, VD Jonas Häger hade då beslutat att tjänsten inte var säker och kritiken för hård 

och ville även han att tjänsten skulle läggas ner. 

Det riktades alltså mycket kritik mot Lexbase och detta speciellt under vad jag valt att 

kalla de tre kritiska dygnen. En stor del av kritiken handlade om tekniska detaljer som gjorde 

att felaktig information kunde förekomma i databasen. Domarna följde exempelvis inte 

folkbokföringen och ifall en dömd person hade flyttat kunde det se ut som att den nuvarande 

hyresgästen var dömd eftersom en röd prick låg på den adressen. Dessutom kunde personer 

som vittnat i tvistemål, fanns i vittnesskyddet eller kanske bara hade en fortkörningsbot finnas 

med i registret. I tjänsten förekom alla brott och man gjorde ingen differentierade beroende på 

graden av brottet. Mycket kritik riktades även mot karttjänsten eftersom många ansåg att det 

kunde vara förödande ifall den som sökte inte gick vidare till att ladda ner vad domen 

handlade om, utan gjorde antaganden om exempelvis en hantverkare utan att ha all 

information. Dessutom sågs det som problematiskt att man kunde söka på ett område då det 

eventuellt kunde leda till en känsla av osäkerhet och rädsla i ett bostadsområde med många 

röda markeringar.  

4. Teori och tidigare forskning 

Denna uppsats syftar som tidigare nämnt till att genom identifierandet av de teser som drivs i 

nyhetsrapporteringen kring Lexbase belysa de värderingar och ideologier som konstruerades 

och förmedlades till allmänheten. Av den anledningen är teori kring argumentation, med 

fokus på teser, väsentligt för uppsatsen och kommer att inleda detta teoriavsnitt. Därefter 

kommer teori om ideologi att behandlas.  
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4.1.   Explicita och implicita teser  

Argumentation och intresset för att analysera och definiera det som övertygar i vår 

kommunikation går långt tillbaka i tiden och har varit ett centralt intresseområde för retoriken 

sedan antikens tid, redan antikens stora tänkare ansåg argumentationen vara kärnan i 

talarkonsten. (Hellspong 2004, s.211) Inom retoriken betraktas den argumenterande 

verksamheten som ett sätt att med de mest effektiva medel, förutom såklart de som anses 

förkastliga som lögner eller propaganda, övertyga någon annan och därmed betonas den 

interpersonella aspekten av texter i retoriken (Bergström & Boréus 2012, s.92). 

Lennart Hellspong resonerar kring argumentation och skriver att anledningen till att 

man argumenterar är att man kan ha en annan uppfattning än den man diskuterar med och 

måste därmed motivera uppfattningen för att först då eventuellt få gehör för den. Samtidigt 

som man motiverar sin uppfattning prövar man även sin tanke för att se vilka stöd som finns i 

olika skäl. Hellspong anser att denna dubbla funktion gör argumentationen viktig för både 

åsiktsbildning men även för kunskapsutveckling. För att man ska kunna bedöma värdet på 

exempelvis en text eller utsaga måste man bli övertygad av argumenten och se ifall de duger, 

ifall de är tillförlitliga och ifall det finns tillräckligt med olika skäl bakom (Hellspong 2001, 

s.108). Jag tror även att denna dubbla funktion handlar om att reproducera en viss ideologi 

genom att inte explicit argumentera för den. Denna aspekt kommer dock att behandlas vidare 

i diskussionen. 

Tesen är en väsentlig del av argumentationen och är det facto, enligt Bergström och 

Boréus, det som textens avsändare, i ett eller annat syfte, argumenterar för eller emot: “Tesen 

är ett påstående i en text som inte fungerar som argument för eller emot något annat 

påstående, men som andra påståenden i texten fungerar som argument för eller emot” 

(Bergström & Boréus 2012, s.92). I Björnsson m.fl. (2009 s.130) beskrivs teser vidare och 

delas upp i tre kategorier. Dessa är normativa teser, som hävdar någon typ av värdering, 

preskriptiva teser, som i sin tur är uttryckta som en uppmaning till handling och sist faktuella 

teser, som är icke-värderande. De olika typerna definieras och förklaras även av Lennart 

Hellspong, han benämner dem dock som värderande, föreskrivande samt konstaterande teser 

som har som syfte att visa på ifall något är bra eller dåligt, hur något förhåller sig samt hur 

eller vad något eller någon ska göra (Hellspong 2001, s.110). I denna uppsats kommer jag att 

genomgående använda mig utav Hellspongs benämningar på de tre olika typerna av teser och 

samtidigt göra en egen indelning i explicita och implicita teser, eftersom det är den 

underförstådda argumentationen som intresserar mig mest.  
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Uppsatsen undersöker det underförstådda i argumentation och därmed har jag 

inspirerats av Anders Sigrells avhandling Att övertyga mellan raderna - en retorisk studie om 

underförståddhet i modern politisk argumentation. (2001) Sigrell börjar med att ge en 

ordboksdefinition på underförståddhet och att referera till svenska akademiens ordlista som 

beskriver underförståddhet som att "mena men inte utsäga". Sigrell utvecklar beskrivningen 

och menar att det finns många olika typer av underförståddhet som utspelas i olika 

sammanhang och med olika syften. Det jag tar fasta på, och inspireras av i mitt uppsatsarbete 

i Sigrells avhandling är följande tanke och beskrivning: "Underförståddheter är en typ av 

avvikelse från den bokstavliga budskapsförmedlingen och min allmänna hypotes är att vissa 

underförståddheter, i jämförelse med eventuella explicit uttryckta motsvarigheter, ibland är 

mer effektiva språkval när det gäller att påverka en mottagare"(Sigrell, 2001, s. 181). I 

samband med analyserna kommer dessa tankar om underförståddhet att användas rent 

praktiskt då de ovannämnda typerna av teser även delas in i både implicita och explicita 

ärenden, och utvecklas vidare i slutet av denna uppsats. 

4.2. En ideologiförståelse 

I Reidar Larssons bok Politiska ideologier i vår tid, finner jag en för uppsatsen viktig 

utgångspunkt. Larsson skriver: 

 

För medborgarna, som individer och som medlemmar i grupper, är det av psykologins 

rön att döma ett ofrånkomligt behov att organisera intrycken utifrån (däribland de 

politiska) till en sammanhängande bild. Med hjälp av denna kan sedan nya intryck 

sorteras och värderas. Dessa föreställningar om omgivningen är en förutsättning för 

personers och gruppers identitet. Vare sig vi önskar det eller ej, kommer ideologierna på 

denna nivå att bestå. (Larsson 2006, s.20) 

 

Larsson menar alltså på att vårt inbyggda behov att organisera uttrycken utifrån gör att 

vi sedan värderar dessa uttryck, och det är just detta värderande, de ideologierna som skapas, 

som jag vill komma åt och få förståelse av i uppsatsen. 

Även Lennart Hellspong definierar ideologier och han förklarar dem som en helhet av 

mer eller mindre tydliga föreställningar och värderingar som formar vår syn på människan, 

samhället och världen. Han menar även att denna prägel ofta är knuten till en viss grupp och 

bidrar till dess sammanhållning samt uttrycker dess strävanden och intressen. Genom att 

sprida sin ideologi till andra kan man utöva makt över dem utan yttre tvång och därför är just 

ideologier av stor betydelse som sociala styrinstrument (Hellspong 2001, s.131).  Begreppet 

ideologi och kopplingen mellan just ideologi och makt redogörs för även av Göran Bergström 
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och Kristina Boréus i Textens mening och makt (2009). Där definieras ideologi som samlingar 

av idéer som rör samhället och politiken och som kan associeras med makt då de kan vara 

outtalade samt svårtydda och därför försvårar människors möjlighet att ta ställning till dem 

eller kritiskt granska dem (Bergström & Boréus, 2009). 

Att forska inom retorikämnet genom att använda ideologi som perspektiv och teori är 

inget ovanligt och Ronald Lees artikel "Ideographic Criticism" med denna infallsvinkel finns 

att läsa i Jim A. Kuypers bok Rhetorical Criticism. Lee har valt det ideografiska perspektivet 

som innebär att man identifierar ideografer, som är vanligt förekommande termer och ord i 

samhället som används för att förmedla ideologi. Karaktäristiskt för dessa ideografer är att de 

är abstrakta och tvetydiga samt har hög känslomässig appell. Ideografer förmedlar tankar om 

bland annat maktbruk, värderingar och beteenden i samhället och berättigar dessa. Genom 

ideografer utövas makt på en underliggande nivå för att förmedla en viss ideologi om något 

som är negativt eller positivt. (Lee 2009, s.259) Teorin om ideografer är vanligt 

förekommande inom retorikforskningen när explicita uttryck för ideologi undersöks, men 

fokus i min uppsats ligger i det underförstådda så därför har jag valt en annan infallsvinkel (se 

kap.6 metod).  

Inom ideologikritiken finns ett klassiskt verk som jag vill ta fasta på, nämligen Max 

Horkheimer och Theodor W. Adornos upplysningens dialektik som genom ideologikritik som 

teori undersöker och reflekterar kring andra världskrigets tragedi. Horkheimer och Adorno 

syftar med upplysningens dialektik att avslöja och avtäcka vanföreställningar om världen 

genom den rationella och intellektuella tankens kraft. De återger en pessimistisk tolkning av 

den västerländska kulturutveckling och menar på att människors upphöjande av teknisk 

rationalitet som norm medför så kallad blind maktutövning och det distanserande tänkandet, 

eller främlingskapet, gör att människor kan handla på ett omänskligt sätt som med nazi-

tysklands koncentrationsläger. Trots denna pessimistiska analys anser filosoferna att det 

genom att man avtäcker och påvisar dessa ideologier som styr vårt handlande finns hopp till 

förändring och hopp om att människan ska kunna nå sann upplysning (Horkheimer & 

Adorno, 2012). 

Slutligen vill jag knyta an till Sonja K. Foss och hennes definition. Foss menar att olika 

tankar och förhållningssätt komprimeras till en ideologi som kretsar runt ett fenomen och 

bestämmer kunskap, attityder och motiven som kopplas till det specifika fenomenet. Exempel 

på ideologier kan vara ideologin om kommunism, patriotism, nationalism eller mindre 

formella som ideologier kopplade till reality-tv program eller 12-stegs programmet för 

missbrukare. Dessa olika typer av ideologier innehåller alltså en uppsättning av övertygelser 
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som hjälper oss att tillsammans som en kollektiv grupp bedöma, utvärdera och förstå 

händelser. Utifrån dessa tolkar vi vår omvärld och uppmuntras till att anamma vissa attityder 

och ståndpunkter (Foss 2009, s.209-210). 

4.3. Tidigare forskning 

Nyhetsrapporteringen kring Lexbase handlade till stor del om den juridiska aspekten då detta 

är det som gör tjänsten kontroversiell. Genom att ha utgivningsbevis kan man kringgå 

Personuppgiftslagen och detta utgivningsbevis kan en tjänst som Lexbase skaffa sig eftersom 

Grundlagen väger tyngre än Personuppgiftslagen för att sedan kunna publicera juridiska 

dokument som enligt svensk lag även räknas som offentliga. Sören Öman belyser i 

Personuppgiftslagen - en kommentar, om lagens utformning, uppkomst och påverkningar. I 

kapitlet Personuppgiftslagen och Internet belyser han hur just internet påverkat lagen och dess 

användning. Öman skriver:  

 

I samband med att personuppgiftslagen skulle träda i kraft den 24 oktober 1998 blossade det upp 

en häftig debatt i massmedierna rörande främst lagens konsekvenser för publicering av 

personuppgifter på Internet. Proteströrelser mot lagen bildades på Internet, många människor skrev 

på proteslistor mot lagen” (Öman 2007, s.20)  

 

Öhman skriver också att personuppgiftslagen syftar till att skydda enskilda personer 

mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter på 

automatiserad väg i datorer eller på manuell väg i personregister. (Öman 2007, s.11) Denna 

redogörelse använder jag som teoretisk ram för att skapa förståelse om de juridiska 

bestämmelserna som ligger till grund för Personuppgiftslagen och som i sin tur kan utmärkas 

som en av de kontroversiella aspekterna förknippade till Lexbase.  

Inom ämnet retorik och juridik finns en del tidigare forskning på skandinaviskt 

språkområde. Maria Louise Staffes artikel "Reskildelaere og topik, Det formelle og det 

infomelle beslutningsundelag" i Rhetorica Scandinavicas temanummer 33 (2005), Retorik 

och Jura behandlar förhållandet mellan retorik och juridik och det formella och informella 

beslutsgrunderna. Staffe definierar sammanhang eller likheter mellan retorik och juridik och 

anmärker på att både retoriken och juridiken är teoretiska och praktiska ämnen som avhandlar 

komplexa förhållanden som ofta kan avgöras genom sannolikhet. (Staffe 2005, s.51) Hon 

beskriver även hur retorisk teori kompletterar juridisk argumentation och resonerade och kan 

användas som verktyg för att till att bearbeta juridiska processer. (Staffe 2005, s.54)  

Jag anknyter även till tidigare forskning av Tove Axelsson och hennes uppsats 

Personlig integritet och yttrandefrihet - en uppsats om svensk rätt mot bildmaterial som 
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kränker den personliga integriteten (2007), då även hon belyser den juridiska aspekten och 

gör det dessutom genom en djupdykning i personlig integritet och yttrandefrihet, vilka är 

centrala begrepp och tankar även för min uppsats. Axelsson skriver om målet Von Hannover 

mot Tyskland och jämför lagstiftning och attityd kring personlig integritet och yttrandefrihet i 

Tyskland mot den i Sverige. Hon gör följande resonemang och slutsats: 

 

 "Den svenska rätten tillhandahåller således regler som även verkar för att skydda den enskilde 

mot bildmaterial som kränker dennes personliga integritet, men dessa regler är utformade på ett 

sådant sätt att de ändå inte motsvarar den rätt till skydd för privatlivet som tillerkänns av 

Europakonventionen. Den starka yttrandefrihetsregleringen i Sverige har resulterat i ett svagt 

integritetsskydd" (Axelsson 2007, s.2). 

 

För mig är inte uppsatsens huvudsyfte att påvisa att det finns en diskrepans mellan 

personlig integritet och yttrandefrihet, utan snarare att belysa de underliggande ideologierna 

och normerna som styr och formar våra tankesätt kring diskrepansen. Jag vill dock ansluta till 

Axelssons resonemang angående diskrepansen, då hon banar vägen för min uppsats och visar 

på att den existerar.  

En som gjort en undersökning av retorik med ideologikritisk ansats är Emelie Höög. 

Höög skrev på vårterminen 2012 en c-uppsats i retorik med rubriken Vårdkris i 

skatteparadiset – en ideologikritisk analys av vårdskandalen hösten 2011. (Höög, 2012) I 

uppsatsen analyserar hon artiklar kopplade till den omtalade vårdkrisen ur ett retoriskt 

perspektiv genom att genomföra en ideologikritisk analys samt genom att använda Toulmins 

argumentationsmodell och narrativ. Hon kopplar även vårdkrisen till tidigare forskning av 

Håkan Jönson som undersökt perspektiv som kommer fram i vårdskandaler (Höög 2012, s.11) 

Jag anser uppsatsen vara väldigt intressant och relevant eftersom även jag kommer att 

använda den ideologikritiska analysmetoden i samma syfte som Höög, nämligen för att 

upptäcka dolda ideologier som styr vårt handlande och våra förhållningssätt. En ytterligare 

anledning till att jag kopplar an till just Höögs uppsats är att den behandlar ett fenomen som 

var väldigt omtalat och kontroversiellt, precis som det ämnet jag själv behandlar. Jag kommer 

även att göra vissa jämförelser mellan mina resultat och hennes i avsnitt 7.4. 

5. Material 

Som material har jag valt att använda mig av 20 artiklar skrivna om Lexbase under de kritiska 

tre första dygnen, det vill säga från och med lanseringen den 27.1.2014 fram tills att tjänsten 

lades ner den 30.1.2014. Artiklarna är publicerade i de 4 stora svenska tidningarna som är 

Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet samt Expressen.  
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Detta material har jag valt eftersom det var under de tre första dygnen som tjänsten fick 

som mest uppmärksamhet och för att själva lanseringen och tjänstens existens skapade en 

enorm samhällsdebatt som sträckte sig över hela landet. Händelseförloppet skildras väldigt 

ingående och beskrivande i de olika artiklarna och de utgör exempel på ett spektrum av de 

rådande samhällsnormerna och åsikterna kring fenomenet. Genom att välja sammanlagt 20 

artiklar, 5 från respektive tidning, hoppas jag få en så representativ bild av situationen som 

möjligt, så att man potentiellt kan jämföra materialen samt dra slutsatser angående deras 

innehåll. Den tidsmässiga avgränsningen har gjorts eftersom jag anser att det ger ett 

överkomligt, intressant och representativt material som skildrar ett händelseförlopp från start 

till nedläggning. Naturligtvis styrs även avgränsningen av att jag är intresserad av tumulten 

och samhällsdebatten som uppstod i den första fasen av rapporteringen och de olika 

synvinklarna och åsikterna som under den tidpunkten fick framträda och ventileras i det 

offentliga rummet. 

Skälet till att just dessa fyra tidningar valts är framförallt för att de når en stor publik 

och har väldigt stor spridning. Alla tidningarna har läsare runt om i hela landet som köper 

lösnummer, prenumererar på, eller läser dem på deras respektive hemsidor. 

Tillgänglighetsskälet är en ytterligare anledning till mitt val av material, det finns nämligen en 

väldigt ingående och bred rapportering i alla dessa tidningar om ämnet inom den tidsperioden 

som jag är intresserad av och den är ytterst tillgänglig i de befintliga hemsidorna på internet. 

Jag strävar också efter att få ha ett så brett material som möjligt och av den anledningen tror 

jag att det är viktigt att välja olika tidningar och inte endast en, så att så många synvinklar 

som möjligt analyseras. Det är dock viktigt att poängtera att tidningstext alltid redogör för en 

händelse utifrån en rad val som journalister gör avseende såväl innehåll som språk och detta 

är jag medveten om i valet att använda just tidningsartiklar.  

6. Metod 

Av de 20 utvalda artiklarna kommer samtliga att analyseras och delas upp i kategorier. Detta 

görs för att man sedan ska kunna säga något konkret om hur uppdelningen av teserna i 

materialet ser ut och ifall det är någon viss tes eller kategori som förekommer oftare än andra. 

Analysen görs även för att kunna användas som underlag för den ideologikritiska analysen 

och för att man i den ska kunna göra generaliserande tolkningar som baserar sig på materialet 

och dess karakteristiska egenskaper. 
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6.1. Teser i fokus 

Uppsatsens syfte är att identifiera ståndpunkter som drivs, det vill säga vad som 

presenteras som budskapets kärna i nyhetsrapporteringen kring Lexbase samt att undersöka i 

vilken grad argumentationen förs på underförstådd nivå. Därför kommer en tillämpad 

argumentationsanalys att genomföras med specifikt fokus på just implicita teser. För att 

belysa de implicita teserna kommer alla artiklar att analyseras genom att fastställa eller tolka 

den förekommande, eller de förekommande teserna, och huruvida denna eller dessa kan 

kategoriseras som antingen explicita eller implicita.  

Teserna identifieras genom att söka efter det textens avsändare, i ett eller annat syfte 

argumenterar emot eller för (Bergström & Boréus 2012, s.95) och också genom att ta hjälp av 

metoden definierad i Argumentationsanalys av Björnsson, Kihlbom och Ullholm som går ut 

på att man går på de möjliga argumentativa relationer som finns mellan påståendena i 

argumentationen. Tesen upprepas ofta i lite olika formuleringar i en text och även detta kan 

vara till hjälp i identifierandet (2009, s.130). Förutom indelningen i explicit och implicit 

kategoriseras teserna också utifrån de av Hellspong identifierade olika typerna av teser vilka 

är konstaterande, värderande och föreskrivande teser. De konstaterande känns igen genom 

konstaterandet "så här förhåller det sig", den värderande på "Det här är bra/dåligt" och den 

föreskrivande på "Gör så här!" (Hellspong 2001, s.110). Då tesernas explicita eller implicita 

natur, samt typ av tes är fastställd ska jag undersöka ifall en viss typ oftare driver fram en 

underförstådd argumentation, och ifall det finns ett tydligt mönster i nyhetsrapporteringens 

ståndpunktstagande som kan identifieras. Teserna kategoriseras och presenteras i 

temagrupper, så alla de teser som belyser ett gemensamt tema kopplas ihop och analyseras i 

samband med varandra, dock i de ovannämnda separata grupperna för explicita och implicita 

teser.   

Denna tillämpade metod har valts eftersom det möjliggör en specificerad typ av analys 

och reflektion kring det som är väsentligt i denna uppsats, det vill säga teserna och deras art, 

som i sin tur möjliggör ett besvarande av både frågeställning och syfte. Göran Bergström och 

Kristina Boréus skriver att det kan vara viktigt att kunna beskriva argumentation i forskning 

där man vill skapa en överblick och kunna jämföra denna aspekt av kommunikationen i olika 

sammanhang. Det kan även vara viktigt att värdera argumentation, speciellt ifall analysens 

syfte är ideologikritiskt (Bergström & Boréus 2012, s.91). Eftersom analysens syfte i mitt fall 

i allra högsta grad är att kunna belysa underliggande ideologier ser jag det, precis som 

Bergström och Boréus antyder, som en viktig koppling att först ta fasta på argumentationen 
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och få en överblick över hur ståndpunkterna presenteras och hur de kan jämföras. Hellspong 

beskriver att syftet med argumentationsanalysen är att "undersöka vad för slags skäl en text 

ger för en uppfattning, hur de förstärker eller försvagar varandra och vad de i sin tur grundar 

sig på" (Hellspong 2001, s.108) vilket i denna uppsats används som metod för att kritiskt 

tolka de identifierade teserna i relation till ideologi. Teserna identifieras av mig och av den 

anledningen är det viktigt att redan nu nämna att samtliga framtagna teser baseras på en 

tolkning som motiveras i analysen. 

6.2.  Ideologi i fokus 

För att också kunna belysa artiklarnas ideologiska dimension och uppfylla syftet, vilket 

är att se vilka värderingar som är kopplade till teserna för att sedan undersöka ideologierna 

som återges och skapas av de svenska tidningarna, kommer en ideologikritisk analysmetod att 

tillämpas. Avsikten med den ideologikritiska analysen är att fortsätta där 

argumentationsanalysen avslutar och sätta de framtagna teserna under ideologikritisk lupp för 

att kunna reflektera kring vilka ideologier som skapas, reproduceras och förstärks genom 

argumentationen. 

I Bergström och Boréus definieras den ideologikritiska analysens utgångspunkt som en 

omfattande systemkritik, där olika inslag i en dominerande ideologi jämförs med en yttre 

verklighet. Ideologin ska begripligöras eller snarare avslöjas för att se ifall det exempelvis är 

så att den dominerande ideologin utgår ifrån att vi alla är lika, men trots detta behandlas vi 

olika i samhället? Bergström och Boréus redogör även för att den ideologikritiska metoden 

associeras med makt då den avtäcker föreställningar som är outtalade och tas förgivet, genom 

att föreställningar tas förgivet påverkas människors möjlighet att ta ställning till för dem 

väsentliga frågor i samhället och detta förhållande diskuteras vidare i den sammanfattande 

kommentaren (Bergström & Boréus 2012, s.139). Denna marxistiskt influerade ansats 

definierad av Bergström och Boréus väljer jag som metod för uppsatsen.  

Vägledande kommer även Lennart Hellspongs ideologikritiska analysmetod att till viss 

mån tillämpas, denna börjar med att ställa ett antal frågor för att tydliggöra situationen och 

premisserna. Hellspong ger många frågor som kan användas men jag har valt att avgränsa mig 

till endast några av dessa. Hellspong skriver, precis som ovannämnda Bergström och Boréus, 

också att metoden för att analysera och reflektera kring de rådande ideologierna är den 

ideologikritiska metoden, där kritiken inte tolkas som något avståndstagande, utan snarare 

som ett verktyg för att bli medveten och upptäcka krafter och förhållanden i samhället som är 

så självklara att vi ofta inte ens lägger märke till dem eller reflekterar kring dem. Han skriver 
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att syftet med ideologikritisk analys är att "undersöka en texts sociala och ideologiska 

funktion. Hur bidrar texten till att skapa, bevara och förändra sociala strukturer och 

maktförhållanden samt de ideologiska hållningarna som rättfärdigar eller ifrågasätter dem?" 

(Hellspong 2001, s.132). De frågor som jag kommer att använda som kopplar till Hellspongs 

metod rör textens sändare, mottagare och mål. Genom att ställa frågor om dessa tre aspekter 

hoppas jag på att göra den ideologikritiska tolkningen tydligare. Denna ansats är inte 

marxistiskt influerad som den föregående, men syftet med att den används i analysen är att 

den kan tänkas komplettera och förtydliga de ideologikritiska kopplingarna.   

7. Analys 

I den inledande analysen kommer de implicita och explicita teserna att identifieras, de 

kommer även att sorteras i kategorier utifrån typ och tema. De olika typerna av teser 

förtydligas och analyseras vidare i avsnitt 7.3 och i det avslutande analysavsnittet, 7.4, 

genomförs den ideologikritiska ansatsen.  

7.1. Explicita teser 

I materialet fann jag åtta explicita teser. Den första explicita tesen hittade jag i DN i en artikel 

från den 28:e januari med rubriken “Ägare av kritiserad sajt kopplas till grova brottslingar”. 

Tesen som identifierades kopplar till rubriken och lyder: Ägare av kritiserade Lexbase har 

kopplingar till grova brottslingar. Denna artikel handlar om hur Lexbase ägare, Jonas Häger, 

har kopplingar till den undre världen. Det skrivs att trots sitt dominerande aktieinnehav i 

bolaget har han nolltaxerat sedan 2007 och har sin senaste deklarerade inkomst från 2006 och 

att det är "anonyma affärsänglar" som står för startkapitalet i bolaget. Dessutom nämns det att 

Häger varit delägare i ett kommanditbolag där delägarna varit dömda för grova brott och att 

hans tidigare affärskompanjoner bland annat dömts för grovt vapenbrott, vållande till 

kroppsskada och dopingbrott. Dessa argument ämnar att belysa hur kopplingen till de dömda 

brottslingarna ser ut och varför den verkar suspekt. Tesen är värderande då kopplingen till 

brottslingarna har en negativ bemärkelse och då tjänsten som benämns som kritiserad, belyses 

som något dåligt. Det är överlag inte önskvärt att företag förknippas med brottslighet, det 

finns strikt lagstiftning kring företagsverksamhet och brottslig aktivitet inom företag är 

straffbart. Att genom tesen antyda att det finns en koppling mellan brottslighet och företaget 

tolkas därför som en värderande ståndpunkt, där negativa aspekter lyfts fram. (DN 2014a) 

Den andra explicita tesen hittades i Expressen i en artikel från 30:e januari 2014, 

“Privatperson väcker åtal mot Lexbase”. Tesen i denna artikel lyder precis som rubriken och 
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är konstaterande eftersom den återger vad som hänt. Tesen förstärks med argumentation där 

det bland annat beskrivs hur en man som kommer från en mindre ort nu stämmer Lexbase 

eftersom han anser att han hängts ut av tjänsten då hans namn kommer upp efter en sökning 

trots att han bara fällts för fortkörning. Dessutom står det i stämningen att Lexbase “inte gör 

skillnad på stort och smått” och att “ett litet trafikbrott behandlas lika som grova brott”. 

Mannen menar alltså att tjänsten är kränkande eftersom personer med domar kommer upp 

oavsett om de är dömda för mord, förskingring eller fortkörning och att detta gör att alla 

dömda dras över samma kam trots att brotten begåtts i olika skala och i olika omständigheter. 

Dessa beskrivande skäl ligger till grund för åtalet och fungerar som argument för tesen. 

(Expressen 2014b) 

Den tredje explicita tesen fanns att hitta i Expressens artikel från den 28:e januari i en 

artikel med rubriken “Datainspektionen: Ändra grundlagen”. Tesen som identifierades lyder: 

Datainspektionen säger: ändra grundlagen!" och är föreskrivande eftersom den belyser en 

handlingsfråga och manar till handling, vilken blir att ändra grundlagen. Trots att denna 

specifika formulering inte står ord för ord i rubriken eller i löptexten kan man ändå utgå ifrån 

att den är explicit eftersom syftet med texten är att lyfta fram hur datainspektionen förhåller 

sig kritiskt till tjänster som kringgår personuppgiftslagen genom att skaffa sig ett 

utgivningsbevis och vill därmed att grundlagen ska ändras. Datainspektionens chef Kristina 

Svahn Starrsjö intervjuas i artikeln och i ingressen citeras hon: “Grundlagen måste skrivas om 

- och det så fort som möjligt.” Det skrivs också att hon oroas djupt över att sajten kan lämna 

ut uppgifter om domar till privatpersoner, men samtidigt konstaterar Svahn Starrsjö att det 

inte finns något som Datainspektionen kan göra åt saken, vilket även i sin tur är ett argument 

för att grundlagen ska ändras så att Datainspektionen i fortsättningen faktiskt kan agera i 

liknande situationer. (Expressen 2014c) 

En tes som behandlar samma tema och som är identisk med den föregående både i tes 

och rubrik, återfinns i Aftonbladet och är: Datainspektionen säger: ändra grundlagen! 

Artikeln som är publiceras den 28:e januari och även i den intervjuas Datainspektionens chef 

Kristina Svahn Starrsjö som säger att datainspektionens händer är bakbundna och att det inte 

finns något som kan göras åt sajten trots att viljan finns. Hon säger även att anmälningarna 

som gjorts mot tjänsten är verkningslösa då Lexbase har utgivningsbevis och 

Personuppgiftslagen inte fungerar på grund av detta. Svahn Starrsjö resonerar också kring att 

det är paradoxalt att en webbsida med utgivningsbevis får hantera känsliga uppgifter på ett 

sätt som inte polisen får och att det ända sättet att göra Lexbase olagliga är att göra ändringar i 

grundlagen, vilket i sin tur är en lång process som hon menar måste påbörjas så snart som 
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möjligt. Tesen är explicit eftersom den uttalas i liknande formulering i både rubrik och ingress 

och är även den, precis som föregående tes inom samma tema, föreskrivande. Argumenten 

som Svahn Starrsjö ger knyter alla an till det faktum att ända sättet att stoppa Lexbase är att 

ändra grundlagen eftersom tjänsten har lagen på sin sida så länge utgivningsbeviset finns. I 

tesen föreslås inte att grundlagen borde ändras utan man manar tydligt till handling, den måste 

ändras och argumenten som stöder detta ges sedan i löptexten. Detta är dock Svahn Starrsjöns 

personliga åsikt och andra kan tycka annorslunda, men då det är den som presenteras i tesen 

ser jag den som föreskrivande. Det samma gäller för den tredje tesen som är identisk och som 

analyserades ovan, och eftersom den ovanstående tesen är identisk räknas dessa två inte som 

separata teser utan som en och samma. (Aftonbladet 2014d) 

Den fjärde explicita tesen finns att hitta i Expressens artikel "Hårt kritiserade Lexbase 

stängs" från 29:e januari och är konstaterande. Tesen är samma som rubriken i detta fall, det 

vill säga: Hårt kritiserade Lexbase stängs. Artikeln handlar om att tjänsten stängs ner och 

detta förklaras bland annat genom argument som knyter an till att det finns en teknisk 

problematik som gör att kontokortsuppgifter kan ha blivit kapade, att sajten har stora 

säkerhetsluckor eftersom dessa kontokorts- och PayPal-uppgifter läckt ut och det finns risk 

för spridning. Bahnhofs Jon Jordås som intervjuas berättar även att man valt att stänga ner 

tjänsten för att "minimera den omedelbara skadan". Han berättar även att ifall sajten kan 

åtgärda den tekniska säkerhetsproblematiken kommer det nog att kunna återuppta sajten, men 

huvudmännen för Lexbase har inte gått att nå.  Argumenten som presenteras kopplar direkt 

till tesen och förklarar alltså varför Bahnhof valt att stänga ner tjänsten och hur det hela gått 

till. I artikeln gör man alltså ett konstaterande om att tjänsten kommer att stängas och att den 

även är och har varit, hårt kritiserad. (Expressen 2014e) 

Den femte tesen återfinns i Aftonbladets artikel från 29:e januari, "Lexbase stängs ner - 

operatören varnar kunderna" och är konstaterande. Tesen är uttalad eftersom den beskrivs i 

rubriken och ingressen och formuleras som: Hackade Lexbase stängs ner och operatören 

varnar kunderna. I texten ges ett flertal argument för varför tjänsten stängs ner och varför 

operatören varnar kunderna. Bahnhof stänger ner Lexbase eftersom tjänsten hackats och hela 

domar med personnummer, adress, koordinater och medborgarskap finns tillgängliga gratis 

för vem som helst. Hackare har även kommit över ett sätt att komma över 

inloggningsuppgifter till kunderna och Bahnhof uppger att de inte kan acceptera brottsliga 

handlingar. På grund av hackerattackerna varnas Lexbase kunder och ombedes att omedelbart 

ta kontakt med företaget samt banken. Anne Ramberg kritiserar sajten och säger att det är 

"förskräckligt missbruk av offentlighetsprincipen" samt att det inte hjälper om tjänsten skulle 
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stängas ner eftersom uppgifterna kapats och spridits ytterligare. Dessa argument kopplar till 

tesen och förklarar den. (Aftonbladet 2014f) 

Den sjätte explicita och konstaterande tesen är: Bahnhof har stängt ner sajten på 

uppdrag av Lexbase, och hittas i Expressens artikel "Lexbase: Det var vi som stängde sajten" 

publicerad den 30:e januari. Tesen hittas i rubriken och ingressen i annan formulering och i 

artikeln förklaras bland annat att tjänsten var en betaversion som innehöll fel som måste rättas 

till, att Lexbase utsatts för hackerattacker av yrkeskriminella, att tjänstens säkerhet måste 

förstärkas och byggas ut och att både negativa och positiva synpunkter kommit in som måste 

bearbetas. Dessa skäl anges som anledningen till att Lexbase begärt att Bahnhof stänger ner 

tjänsten och knyter an och belyser Lexbase syn på stängandet. Det står också att 

kontokortsuppgifter fanns lagrade hos en extern part och att inga betaluppgifter "kommit på 

vift", vilket skrivits tidigare i medier och detta kan ses som ett argument som förtydligar att 

Lexbase själva valt att stänga ner tjänsten och inte har blivit pressade till det av en yttre part 

som yrkar på pågående brottsliga handlingar. (Expressen 2014g) 

Förutom att dessa teser har ett gemensamt tema, de behandlar stängningen av sajten, är 

de även av konstaterande natur. Teserna tar fasta på en sakfråga och gör ett konstaterande om 

hur det förhåller sig. Trots vissa värdeladdade formuleringar som "hårt kritiserade", 

"operatören varnar kunderna", och "skandalsajten" kan teserna inte räknas som värderande 

eftersom de inte i sig förmedlar någon värdering eller insinuerar ett tydligt negativt eller 

positivt förhållningssätt. 

Den sjunde explicita tesen är: Internettjänsten Lexbase har hackats. Tesen finns i 

Expressens artikel från 29:e januari med samma rubrik och är konstaterande, den anger vad 

som skett utan att mana till handling, eller att värdera genom att ange ifall det är bra eller 

dåligt. I artikeln berättas att Lexbase blivit hackat och att dömda svenskars personuppgifter 

finns att ladda ner på en annan webbsida och är kostnadsfritt tillgängliga för vem som helst. 

Förutom personnumret har även adress och koordinater tillgängliggjorts, men själva domarna 

har inte laddats upp. Expressen skriver att DN fått tag på en fil som innehåller 118 886 poster 

och att man gjort stickprov på personnummer för att få fram att alla förekommer i filen. Att en 

ny webbsida skapats med tjänstens information och att DN fått ta del av en fil som kan 

användas utan att behöva betala, fungerar som exemplifierande argument på att tjänsten 

hackats och att information läckt ut. (Expressen 2014h) 
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7.2. Implicita teser 

I materialet fann jag tolv implicita teser. Bland dessa fanns det många som kopplade an till 

temat om tjänstens omoraliska aspekt och samtliga av dessa hade teser som tolkades som 

värderande. Den första implicita tesen av denna typ hittades i en artikel i DN med 

rubriceringen "Grannens domar kan läsas på nätet" från 27:e januari. Tesen tolkas som: 

Tjänsten är problematisk och omoralisk men verkar trots detta laglig. I artikeln intervjuas 

Mårten Schultz, professor i civilrätt, som tror att tjänsten kommer att tas ner eftersom att den 

strider mot personuppgiftslagen. Martin Brinnen från datainspektionen säger att 

personuppgiftslagen blir svår att tillämpa eftersom Lexbase har utgivningsbevis och säger att 

det kommer att bli svårt att agera emot Lexbase utan att kränka yttrandefriheten. Från 

företagets sida säger man att Lexbase är en laglig tjänst men man inser att den kommer att få 

mycket kritik. Förutom den juridiska aspekten diskuteras den etiska och Schultz yttrar sig 

återigen kritiskt om tjänsten och dess bruk av offentlighetsprincipen. Dessa argument stöder 

tesen och belyser att den faktiskt är problematisk och kan uppfattas som oetisk men att det 

finns en juridisk aspekt som gör att tjänsten är laglig. (DN 2014i) 

Den andra tesen hittades i DN i artikeln med rubriken "Det blir bara värre" från 29:e 

januari och tesen tolkas som: Den hackade sajten Lexbase kritiseras ytterligare och är 

omoralisk. Tesen anser jag vara implicit och värderande eftersom det i artikeln framgår att 

intervjupersonerna kritiserat tjänsten tidigare, och nu kritiserar den ytterligare och menar att 

problemet ligger i att offentlighetsprincipen missbrukas och att företaget gör affärer på ett 

omoraliskt sätt. Både Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, och Ali 

Reunanen från Kris (kriminellas revansch i samhället) intervjuas och bägge förhåller sig 

ytterst negativa till tjänsten och säger att man tjänar pengar på människors olycka och 

tragedier. Ali Reunanen ifrågasätter även tjänstens existens och säger att denna typ av tjänst 

skapar onödig oro i samhället. Kritiken kopplar till att tjänsten i grund och botten är 

omoralisk, vilket sammanfaller med tesen. Att något beskrivs som just omoraliskt tolkar jag 

som värderande eftersom det har en negativ klang och inte är ett tydligt argument utan vädjar 

snarare till känslorna och känslan om att det som är omoraliskt är dåligt. (DN 2014j) 

Den tredje tesen fanns även den i DN i en artikel från 28:e januari "Ytterligare kritik 

mot Lexbase" Tesen som identifierats är värderande och tolkas som: Lexbase är omoralisk 

och bristfällig. Denna exakta tes återfinns även i nästkommande artikel och därför presenteras 

inte dessa som två separata teser. Redan i början av artikeln presenteras det att det finns 

uppenbara brister i tjänsten och att oskyldiga människor hängs ut felaktigt. Journalisten frågar 
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Pontus Ljungberg om inte han ser ett etiskt problem med att man blir uthängd, varpå han 

svarar att det visst är ett problem men att han inte har någon lösning.  Det framgår även att 

Ljungberg får kritik från advokatsamfundet med Anne Ramberg i spetsen, som syftar på att 

det finns regler som advokater måste förhålla sig till vad gäller deras klienter. Kritiken som 

riktas mot Lexbase och som Ljungberg får svara på grundar sig i att bristerna i Lexbase gör 

att den är oetisk, bristerna drabbar oskyldiga människor och detta kritiseras av journalisten. 

(DN 2014k) 

Tesen som är identiskt till den tredje, finns i Aftonbladets artikel med rubriken 

"Sebastian: "Mitt hem uthängt på Lexbase"" från 28:e januari och tolkas som: Lexbase är 

omoralisk och bristfällig. I artikeln som driver en värderande tes, intervjuas Sebastian 

Adolfsson vars hem är rödmarkerat på "skandalsajten Lexbase". Han berättar att grannar ringt 

honom och att han är orolig för att hans elfirma kommer att förlora kunder. Han som bor i det 

rödprickade huset tillsammans med sin familj anser att det är obehagligt att bli utpekad som 

brottsling, speciellt då domen egentligen handlar om någon annan, precis som i detta fall. Det 

är alltså en felaktig uppgift i databasen och på grund av samma problematik som Adolfsson 

upplevt har anmälningarna "vällt in till polisen men även Justitiekanslern". I samband med 

denna artikel publiceras även en faktaruta med andra privatpersoners berättelser om hur 

Lexbase försvårat eller kränkt deras tillvaro. Exemplen på personerna som berättar om den 

felaktiga informationen som förekommer i databasen visar på att Lexbase som tjänst är 

bristfällig men också oetisk eftersom den hänger ut personer på felaktiga grunder. Det 

omoraliska perspektivet förstärks ytterligare genom den känslomässiga argumentationen förd 

av den förtvivlade unga mannen som berättar om hur tjänsten orättvist drabbar honom och 

hans familj. (Aftonbladet 2014l) 

Den fjärde tesen finns i SvD  i en artikel från 28 januari, "Inga-Lisa, 70, med i register: 

"Osmakligt"," Artikelns tes, som är en variant på de föregående två teserna, tolkas som: 

Lexbase är kontroversiell och omoralisk och är värderande. I detta fall intervjuas 70-åriga 

Inga-Lisa Zamhul som fått vetskap om att hon är med i registret trots att Stockholms tingsrätt 

friade henne efter en brand i hennes lägenhet efter att de konstaterats att branden var en 

olyckshändelse. Zamhul säger att man kan se att hon blivit friad ifall man betalar för att se 

domen och att det är en osmaklig affärsidé. I artikeln beskrivs Zamuhls oro för 

konsekvenserna som unga människor ges då de hamnar i liknande situation som hon, att de 

förekommer i tjänsten och därför kanske går miste om ett jobb. Det framgår att SvD har haft 

kontakt med ett flertal andra intervjupersoner också, som även de vittnar om att det är 

obehagligt att förekomma i tjänsten. Anne Ramberg kritiserar tjänsten och kallar tjänsten för 
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att "snylta på grundlagsskyddade rättigheter." Hon nämner att avlidna finns med i registret 

och att personer som försonat sitt brott hängs ut, dessutom anser hon att tjänsten raserar folks 

liv. Journalisten skriver att Pontus Ljunggren hoppat av och att han och Häger mottagit 

mordhot samt att utelämnandet av domar slukar enorma resurser hos domstolarna och att 

spridningen av känsliga personuppgifter är problematiskt enligt Domstolsverket, 

Regeringskansliet och Datainspektionen. Alla dessa argument belyser det faktum att Lexbase 

är något negativt, dels är den oetisk eftersom den hänger ut personer som brottslingar och 

detta får bland annat Inga-Lisa Zamuhl vittna för. Dels är den kontroversiell eftersom felaktig 

information förekommer i databasen och bland annat avlidna eller icke-dömda är 

förekommande, samt att ägare och talesperson mordhotats och att tjänsten ses som 

problematisk av ett flertal myndigheter. (SvD 2014m) 

Den femte tesen hör även den ihop med de föregående i både tema och formulering och 

tolkas som: Lexbase är omoralisk, osäker och läggs därför ner och är värderande. Tesen 

hittades i DN i artikeln från 30 januari "Bahnhof bryter med Lexbase". Tesen i artikeln är 

implicit och den går att tyda genom att titta på argumenten som ges för att rättfärdiga 

nedläggningen av tjänsten. Bahnhofs Jon Karlung som intervjuas säger att tjänsten bryter mot 

personlig integritet, att situationen blev ohållbar och att tjänsten, i motsats till Wikileaks, 

"bara slår nedåt och gör grannar till spioner mot varandra”. Bahnhof uppger att de vill värna 

om yttrandefriheten men att det inte går i detta fall och att nedläggningen av tjänsten är något 

som aldrig gjorts tidigare. Journalisten skriver att mycket att av reaktionerna handlat om att 

känsliga uppgifter plötsligt blev så lättillgängliga och att det faktum att en stor del av 

databasen kommit i orätta händer och missbrukats har lett till att tjänsten lagts ner. Det är 

alltså kränkandet av den personliga integriteten i kombination med osäkerheten som står i 

fokus och är största anledningarna till att tjänsten läggs ner. Värderingen i tesen ligger i 

begreppen omoralisk och osäker eftersom dessa är begrepp med negativ klang, men även i det 

faktum att dessa negativa aspekter är anledningen till nedläggningen av tjänsten. (DN 2014n) 

Förutom att teserna som identifierats ovan verkar inom samma tema tolkas samtliga 

även som värderande teser. Detta beror på att alla innehåller ord eller formuleringar med 

negativ antydan, som exempelvis "omoralisk, problematisk, kritiseras, bristfällig" och 

förmedlar därmed en negativ värdering, en värdering om något som inte är bra och som får 

oss att se Lexbase i ett dåligt ljus och med problematiserande ögon. Teserna som drivs 

argumenteras fram genom känslomässiga negativt laddade argument som framförallt kopplar 

till den omoraliska aspekten. Detta kan styra läsarens tolkning och uppfattning mot det 



 

 

 23 

negativa hållet och det känslomässigt laddade budskapet kan göra att man inte ifrågasätter 

argumentationen lika mycket, eftersom den inte är faktabaserad och kan ifrågasättas lika lätt. 

Den sjätte tesen identifierades i SVD:s artikel "Kris: Skapar extra rädsla" från 27 januari 

2014. Tesen tolkas som: Lexbase bidrar inte till något positivt i samhället. Denna tes är 

implicit och värderande och backas upp av ett antal argument som framförs av Ali Reunanen 

från Kris. Han säger bland annat att det finns en risk att tjänsten skapar extra rädsla och 

misstänksamhet, att vi kommer att få se en klappjakt på folk, att man skapar extra straff för 

redan dömda personer och att man inte ger människor en chans. Även Bengt Ivarsson, 

ordförande i Advokatsamfundet, kritiserar tjänsten och säger att det finns risk för att 

människor kommer att sprida uppgifter så att det blir grund för förtal och att det blir 

folkdomstolar där människor tar lagen i egna händer. Dessa argument lyfter enbart fram 

tjänstens negativa aspekter och därav kan slutsatsen dras att tesen bygger på att tjänsten inte 

bidrar med något positivt i samhället och bara har dåliga konsekvenser och därför är den 

också värderande. (SvD 2014o) 

Den sjunde tesen finns att hitta i SVD i artikeln: "Hon fick sitt hus brottstämplat av 

Lexbase" från 28 januari. Tesen är följande: Många felaktigt utpekade av Lexbase och är 

konstaterande till sin natur. Tesen är implicit eftersom Helena som intervjuas berättar att det 

finns en röd prick över hennes villa som indikerar att hon finns med i rättsväsendet och har en 

dom på sig. Detta är dock en felaktig uppgift eftersom det är en tidigare ägare av villan som är 

dömd och inte hon. Helena berättar att hon är rädd för att grannar inte kommer att betala för 

att se att uppgifterna inte gäller henne och därmed tro felaktiga saker om henne. Hon planerar 

att höra av sig till både Justitiekanslern och polisen, och känner sig väldigt ledsen. Andra 

personer som intervjuas uppger också samma problem och säger att de blivit väldigt utsatta 

och mår dåligt över att de hängts ut på felaktiga grunder. Pontus Ljunggren besvarar 

anklagelsen genom att säga att han ser problemet men att det inte kan lösas. Grundproblemet 

som behandlas i artikeln är alltså att felaktiga uppgifter förekommer i Lexbase och att detta 

kan ha svåra konsekvenser för privatpersoner, vilket också exemplifieras genom Helenas 

berättelse. (Svd 2014p) 

Den åttonde tesen, finns att hitta i en artikel från den 27 januari från SvD och har 

rubriken: "Jag hängs ut som brottsling rakt av" och är konstaterande eftersom de konstaterar 

ett förhållande eller förlopp utan värdering om vare sig det är positivt eller negativt. Denna 

artikel innehåller två olika teser, en som belyser privatpersonens perspektiv angående Lexbase 

och en som belyser Lexbase och talesman Pontus Ljunggrens perspektiv. Den första tesen 

som belyser privatpersonens perspektiv tolkas som: Lexbase gör inte skillnad på olika typer 
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av brott vilket medför konsekvenser för vissa. Tesen är implicit men belyses genom 

intervjupersonens uttalanden om att han känner att Lexbase hängt ut honom eftersom han 

dömts för "civil olydnad" efter ett trafikbrott och är nu rädd för att förekomsten i Lexbase 

kommer att medföra att egenföretagaren mister kunder. Han berättar även att han idag lever 

ett skötsamt liv och att han vill göra bra ifrån sig, men att den röda pricken på kartan gör att 

han kan jämföras med vilken brottsling som helst, som exempelvis polischefen som dömdes 

för sexbrott. Han tror att folk inte är villiga att betala för att ta reda på vad domen egentligen 

gäller. (SvD 2014q) 

Den nionde tesen finns i samma artikel som ovan och knyter an till Lexbase och 

Ljunggrens perspektiv och lyder: Lexbase är en laglig och försvarbar tjänst (SvD 27/1) 

Ljunggren säger att tjänsten klarar sig juridiskt och anser att "nyttan överväger eventuella 

risker". Ljunggren berättar även att han är medveten om det kontroversiella inslaget men att 

man i Sverige levt med offentliga domar redan länge och att det inte funnits problem med 

repressaliebrott, vilket han inte tror kommer att ändras med Lexbase. Ljunggren motiverar 

tjänstens nytta genom att nämna att det blir enklare för parter i avtalsförhandling att kolla upp 

ifall motparten är seriös eller inte och förekommer i domar. Han säger också att tjänsten är en 

betaversion och att eventuella fel kommer att ses över. (SvD 2014q) 

Den tionde tesen läses i Aftonbladets artikel "Så gömmer sig hjärnan bakom Lexbase" 

från 30 januari och tolkas: Jonas Häger är onåbar och suspekt och är värderande eftersom 

tesen ämnar att visa Häger i dåligt ljus och att påvisa negativa aspekter om honom. Artikeln 

handlar om hur den 26-åriga tekniska hjärnan bakom Lexbase fortfarande håller sig undan 

och inte kommenterar händelserna kring tjänsten trots att han sökts av både Aftonbladet och 

internetleverantören Bahnhof. Artikeln behandlar också Hägers tidigare affärskontakter med 

dömda brottslingar och det faktum att han nolltaxerat sedan 2007. Pengarna till Lexbase sägs 

komma från anonyma finansiärer och Ljunggren säger att han inte är en av finansiärerna och 

att det finns flera stycken. Det uppges att inte heller Justitiekanslern haft någon kontakt med 

Häger och att ett pressmeddelande dykt upp på twitter där det står att talespersonen för 

Lexbase hoppat av på grund av mordhot och att det för närvarande inte finns någon som 

svarar på frågor eftersom alla resurser går åt att förbättra tjänsten rent tekniskt. Denna 

implicita tes får stöd av argument som ifrågasätter Hägers frånvaro i media, affärskontakter 

och finansiering, och får honom att framstå som en mystisk person som väcker många 

frågetecken. (Aftonbladet 2014r) 

Den elfte tesen finner jag i SvD:s artikel "Advokat Pontus Ljunggren hoppar av 

Lexbase" från 28 januari. Tesen som identifierats här tolkas som: Lexbase talesperson tvingas 
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hoppa av och är implicit eftersom det inte framgår i texten att Ljunggren hoppat av på grund 

av tvång, men argumenten som stöder tesen visar att han inte hade något annat val. 

Argumenten som återges i texten kopplar alltså an till avhoppet och det beskrivs bland annat 

att avhoppet beror på privata skäl, att situationen blivit ohållbar för honom och hans familj, att 

båda delägarna blivit hotade och att dessa hot blivit för mycket samt att hans familj 

mordhotats. Ljunggren reflekterar även kring den mediala uppmärksamheten som tjänsten fått 

och medger att han visste att tjänsten skulle uppfattas som kontroversiell, men hade ändå 

hoppats på att debatten kring Lexbase hade skett på ett mer nyanserat sätt. Argumenten hör 

alltså samman med tesen eftersom de belyser varför Ljunggren valde att hoppa av och ger 

hans förklaring och syn på saken. Eftersom rhetorn, eller journalisten, förmedlar att avhoppet 

var något Ljunggren var tvungen att göra blir tesen värderande eftersom “tvång” förmedlar 

något med negativ värdering. Det är dåligt att Ljunggren var tvungen att hoppas av på grund 

av yttre omständigheter och tjänstens kontroversiella natur som gjort att allmänheten reagerat 

negativt även mot dess talesperson. (SvD 2014s) 

I den sista artikeln är tesen samma som för den ovannämnda artikeln och finns att hitta i 

Aftonbladet i artikeln publicerad den 28 januari, med rubriken "Talesman hoppar av 

skandalsajten" där tesen tolkas som: Talesman tvingas hoppa av skandalsajten. I artikeln som 

knyter an till föregående artikels tema och är även den värderande, intervjuas Pontus 

Ljunggren angående sitt beslut att hoppa av och han förklarar anledningarna till varför detta 

beslut tagits. Han säger bland annat att han och hans familj blivit mordhotade, att situationen 

blivit ohållbar, att han varit lite väl naiv i sitt försök att förespråka transparens genom att inte 

dölja sin adress och telefonnummer och att han också varit naiv gällande den mediala 

uppmärksamheten, som han inte trodde skulle bli så stor. Det är oklart vem som kommer att 

ta över Ljunggrens position men det står klart att han lämnat in sin ansökan om att gå ur 

bolaget. Ljunggren poängterar dock att verksamheten kommer att fortsätta utan honom trots 

att kritiken som riktats mot tjänsten varit stor. Tesen förtydligas genom argument som påvisar 

varför Ljunggren hoppat av och precis som föregående artikel ligger det värdering i 

formuleringen. Även här syftar man på att avhoppet beror på tvång och det ges en negativ 

klang, att någon tvingas till något är inte bra då det är yttre påtryckningar som gör att man 

agerar och inte den egna viljan. Detta kan även appliceras på den tolfte tesen med samma 

formulering. Eftersom att denna tes är exakt samma som den ovannämnda kommer även 

dessa två att räknas som en tes, och inte två separata. (Aftonbladet 2014t) 

Ett gemensamt drag för artiklarna med implicita teser är att de innehåller många 

intervjuer med privatpersoners berättelser som får exemplifiera problematiken kring Lexbase 
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och visa på de negativa och problematiska aspekterna. Intervjupersoner talar ut om hur 

Lexbase försvårat deras liv och hur tjänsten påverkat dem på olika ogynnsamma sätt. Teserna 

härrör från intervjupersonerna, de är naturligtvis formulerade av journalisten, men rhetorn blir 

intervjupersonen då det är dennes perspektiv och sanning som beskrivs i många av de 

implicita artiklarna. I intervjuerna introduceras inte så många sakargument, utan de baseras 

snarare på en känslomässig narration av en händelse som påverkat dem på olika sätt. 

Berättelserna är kopplade till vanliga människor och de skapar identifikation och igenkänning 

bland många, då det är lätt att relatera till en känsla om tjänsten som exempelvis är omoraliskt 

eller osäkert. Rädslan och oron som intervjupersonerna i många fall förmedlar är igenkännbar 

och lätt att identifiera sig med. Ett ytterligare gemensamt drag är också att flest implicita teser 

fanns i SvD:s samt Dn:s artiklar och endast två artiklar i den implicita kategorin var artiklar 

från Aftonbladet. Det fanns även några teser som var identiska och dessa räknades som en tes. 

7.3. Olika typer av teser - värderande, konstaterande eller föreskrivande? 

I ovanstående analys har explicita och implicita teser identifierats och det visar sig att de 20 

artiklarna består av 8 explicita teser och 13 implicita teser vilket innebär totalt 21 stycken 

identifierade teser, varav två återfanns i en och samma artikel. Eftersom några artiklar hade 

identiska teser har dessa räknats ihop och då blir det totala antalet teser 18. Dessa teser har 

sedan delats upp i tre ytterligare kategorier som består av värderande, konstaterande och 

föreskrivande teser. Tabellen nedan visar hur uppdelningen ser ut. 

Tabell 1.1 

 Värderande Konstaterande Föreskrivande 

Explicita teser 1 5 1 

Implicita teser   8 3 0 

Totalt: 9 8 1 

 

Som tabellen 1.1 exemplifierar är totalt 9 av 18 teser värderande. Merparten av dessa 

finns dock att hitta bland de implicita teserna och endast en var explicit.  
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8 av 18 teser var konstaterande och här kan man se att de explicita får stå för merparten 

av dem, det vill säga för 5 av 8 stycken. Endast 1 tes identifierades som föreskrivande och 

tesen som identifierades i två olika artiklar var explicita.  

Tabell 1.2 exemplifierar däremot att 5 olika typer av teman identifierades i 

nyhetsrapporteringen kring Lexbase. Dessa teman handlar om att grundlagen ska ändras, 

stängandet av Lexbase, det faktum att Lexbase är omoralisk, att talesmannen hoppar av och så 

finns det även en övrigt kategori där enstaka teser placerats som inte platsar i någon av de 

ovannämnda tema-kategorierna.  

 

Tabell 1.2 

Tema 

 

Antal teser Varav explicita Varav implicita 

Ändra 

grundlagen 

1 1 0 

Lexbase stängs 

ner 

3 3 0 

Lexbase är 

omoralisk 

5 0 5 

Talesman 

hoppar av 

1 0 1 

Övrigt 8 3 5 

Totalt 18 7 11 

 

Det som framgår ur tabell 1.2 är att flest teser placerades under kategorin övrigt och att 

av 18 stycken hamnade hela 8 i denna kategori. Här fanns bland annat artiklar som handlade 

om Jonas Hägers kriminella affärskontakter, att han uppfattas som suspekt och är onåbar, att 

tjänsten inte bidrar till något positiv och att Lexbase är en laglig och försvarbar tjänst för att 

nämna några. Näst flest teser fanns att hitta i temagruppen Lexbase är omoralisk där 5 av 18 

teser platsade. Ur tabellerna framgår dessutom att merparten av de identifierade teserna var 

implicita, 11 av 18 stycken. 
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7.4. Den implicita tesens ideologi 

Av analysen som förtydligas med hjälp av tabell 1.1 och 1.2 ovan, framgår det att av de 

analyserade artiklarna drev flest implicita teser och att merparten av dessa implicita teser 

dessutom var värderande. Inledningsvis kan man således börja med att konstatera att det 

faktiskt var de implicita och värderande teserna som dominerade i den analyserade 

nyhetsrapporteringen och att merparten av tesdrivandet emot Lexbase fördes på en 

underliggande nivå, med dolda teser. Att teserna är dolda och knepiga att tyda eftersom de 

inte uttalas explicit, kan medföra att läsarens tolkning försvåras. Det faktum att de dessutom 

är värderande försvårar tolkandet ytterligare eftersom tesdrivandet och argumentationen inte 

grundas på sakargument utan snarare på värdeladdade formuleringar som inte beläggs eller 

förtydligas. Att belägg och bevis för tesen saknas kan orsaka att läsaren inte ifrågasätter eller 

reflekterar kring tesen som drivs, utan accepterar den som sanning. Att man accepterar och 

godkänner omotiverade budskap och inte ifrågasätter dem kan sedan i sin tur leda till att en 

viss samhällsnorm eller ideologi reproduceras och lärs ut som vedertagen fakta och 

handlandet och tyckandet styrs då av en tankekonstruktion som inte baseras på sakskäl utan 

snarare på en känsla om vad som är rätt och fel i samhället, som kopplar till den givna 

ideologin.  

Genom analyserna har jag tolkat fram två ideologier som förekommer och framställs i 

artefakterna. Den första ideologin har att göra med moralisk rättvisa. Denna tolkning grundar 

sig i att flest implicita teser handlade om att Lexbase som tjänst, på ett eller annat vis, är och 

var omoralisk och strider mot de moraliska värderingarna och normerna i samhället som 

anknyter till olika faktorer som presenteras nedan. Att fokus ligger på den omoraliska 

aspekten medför att all argumentation förflyttas från en rationell nivå, där man väger sakskäl 

mot varandra och presenterar fakta, till en värdebaserad nivå där man tar fasta på 

föreställningar för att styra argumentationen. Genom att intervjua vanliga drabbade svenskar 

förstärker man känslan av en otäck och omoralisk tjänst som bidrar till mer negativt än 

positivt. Intervjupersonernas berättelser kan tolkas vara appellerande till det känslomässiga 

och ämnade att skapa identifikation och igenkänning. Det faktum att det inte fanns en enda 

artikel som i sin helhet handlade om det positiva som Lexbase kunde haft möjlighet att bidra 

till, eller med positiva berättelser från nöjda användare tyder på att nyhetsrapporteringen 

endast fokuserade på de negativa aspekterna. Bara en positiv tes identifierades och där var 

talesmannen rhetorn för tesen. Trots tjänstens laglighet och det faktum att många hade nytta 

av tjänsten var infallsvinkeln under de kritiska tre dygnen att Lexbase var ogynnsamt och 
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detta belystes till stor del med känsloargument i intervjuerna med drabbade privatpersoner i 

fokus. Detta har konsekvenser för läsaren då det kan bli väldigt svårt att på en rationell nivå 

väga fördelar mot nackdelar när inga fördelar presenteras i rapporteringen. Ideologin som 

kopplar till att tjänsten framförallt är omoralisk då den på olika sätt drabbar vanliga svenskar 

eller utnyttjar offentlighetsprincipen skapas, förstärks och reproduceras genom de implicita 

teserna som hävdar utan att belägga. Moral är något som ses som viktigt och vägledande för 

alla människor och man pratar ofta om att det är viktigt att göra det som är moraliskt rätt och 

att man måste ha god moral. När en något presenteras som omoraliskt kan konsekvensen bli 

att man vill ta avstånd från det då omoral är en dålig och icke eftersträvad egenskap. 

Ideologin om moralisk rättvisa kan anses effektiv då den används för att kritisera något 

eftersom det ligger så djupt rotat i våra föreställningar att omoral är fel, alltså kan denna 

ideologi inbäddad i ståndpunkten ge mycket negativa associationer utan att vi ens reflekterar 

kring varför.  

Det verkar som att det alltså är den moraliska rättvisan som väger tyngst i 

rapporteringen och är det som gavs huvudrollen. En tjänst som Lexbase som offentliggör 

rättslig information så att vem som helst kan ta del av den sågs i första hand som en omoralisk 

tjänst och detta tyder på att det finns en ideologi i samhället som dikterar att spridandet av 

uppgifter, trots att de är offentliga, är något negativt och att gå över gränsen. Det kan förefalla 

märkligt då svensk lagstiftning tillåter detta och möjliggör spridningen, vilket i sin tur tyder 

på en diskrepans i samhället mellan juridiskt rätt och moraliskt rätt. Trots att lagen säger att 

det är acceptabelt att våra uppgifter kan spridas till vem som helst utan vårt godkännande, så 

tycker vi inte att det är det. Vi ser spridandet som en kränkning av den personliga integriteten 

och ett utnyttjande av yttrandefriheten och detta banar väg för den andra ideologin som 

tolkats. 

Den andra ideologin som kan tolkas ur materialet och analysen är ideologin om 

yttrandefrihet. I speciellt teserna som rör ändrandet av grundlagen kan man se att det är just 

yttrandefriheten och lagstiftningen kring det som gör tjänsten problematisk. Å ena sidan 

förespråkar vi yttrandefrihet och ser det som en absolut grundsten för demokratin, därav 

lagstiftningen som har som primära syfte att skydda denna frihet och möjliggöra den i alla 

lägen, även då den kanske ibland skadar en individ eller grupp. Å andra sidan är egen upplevd 

frihet och tanken om att vi är fria medborgare som har privata och skyddade liv väldigt 

viktigt, och vi vill själva ha makten och kontrollen att välja vilken information vi offentliggör 

och vilken vi inte offentliggör. Då rätten att bestämma över vilken information som 

offentliggörs om en själv försvinner, och då yttrandefriheten används för att publicera 
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information om oss utan vårt godkännande blir yttrandefrihet snarare något kränkande och 

negativt. Tanken med väldigt fri yttrandefrihetslagstiftning i Sverige kan anses ha en grund i 

att man ser det som människans demokratiska rätt att få yttra sig i samhället om olika 

fenomen utan att känna sig hindrad. Lagstiftningen grundar sig även i en stor tillit till den 

enskilda individen och att denna inte utnyttjar eller missbrukar systemet för egen vinning. Att 

Lexbase ansågs göra just detta, missbruka offentlighetsprincipen och tjäna pengar på 

systemet, gjorde att uppståndelsen blev stor och att speciellt den moraliska aspekten fick stort 

utrymme i debatten. Emelie Höög fann även hon i sin uppsats en koppling mellan tilliten som 

finns i samhället och vissa aktörers, i detta fall riskkapitalbolagets vilja att tjäna pengar och 

det faktum till att detta leder till kritik och samhällsdebatt precis som med fallet Lexbase. 

(Höög 2012, s31) Förutom att man genom att titta på Lexbase kan finna en diskrepans mellan 

moraliskt och juridiskt rätt, kan man även se att det finns en diskrepans mellan yttrandefrihet 

och personlig integritet. Det verkar som att vi öppet förespråkar yttrandefriheten och ser det 

som en tydlig rättighet, men denna syn förändras då vi drabbas av yttrandefriheten själva och 

blottas inför samhället utan eget medgivande. Då ses den till stor del oreglerade och icke-

strikta yttrandefrihetslagstiftningen som problematisk och missbrukad. Man kan alltså dra 

samma parallell här som Tove Axelsson drog i sin uppsats, den starka 

yttrandefrihetsregleringen i Sverige har resulterat i ett svagt integritetsskydd. (Axelsson 2007, 

s.2) 

De två identifierade ideologierna har sändare som primärt är de fyra tidningarna och 

sekundärt de journalister som skrivit artiklarna och ansvarat för budskapet, men även 

intervjupersonerna. Mottagaren ses i båda fallen som allmänheten, det vill säga det svenska 

folket. Ideologierna kan dock tänkas ha två olika mål. Den första ideologin om moralisk 

rättvisa kan tolkas ha som mål att reproducera tankar om våra grundläggande moraliska 

värden. Ideologin vill visa på att det är omoraliskt då personlig integritet kränks och trots att 

vi lever i ett informationssamhälle så är spridandet av uppgifter, så att vem som helst fritt kan 

få fram information om andra människor, något negativt och framförallt omoraliskt. 

Dessutom tyder ideologin på att människans moraliska tänkande och värderingar väger tyngre 

än lagen. Lagen kan ses som riktlinjer men människans uppfattning om moral och etik är det 

som egentligen i många situationer borde styra samhället. Målet kan alltså i detta fall tänkas 

antyda att moraliskt rätt faktiskt väger tyngre, och är viktigare än juridiskt rätt och att den så 

kallade moraliska kompassen borde styra då det gäller känsliga personuppgifter. Jag tror dock 

inte att tidningarna aktivt tar på sig denna roll att reproducera våra tankar om samhället, utan 

att de snarare handlar om att de är så djuptrotade i våra tankesystem att de sker per automatik.  
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Den andra ideologin som tar avstamp i yttrandefriheten tolkas ha som mål att förmedla 

att den personliga integriteten väger tyngre och ska respekteras mer än yttrandefriheten i detta 

specifika fall.  Avslutningsvis kan man sammanfatta reflektionen kring ideologin genom att 

anmärka på att vi i viss mån tycker att det är bra att somliga personer hängs ut i bland, till 

exempel farliga och våldsamma brottslingar, men att det övergår till något negativt då väldigt 

många hängs ut som kriminella i en databas som inte gör skillnad på stora och små brott. När 

information om oss offentliggörs så att vem som helst okontrollerat kan ta del av den, när som 

helst, kan vi uppfatta att yttrandefriheten har gått för långt och att offentlighetsprincipen 

missbrukats. Även här tror jag att det till stor del handlar om att man repeterar ideologier som 

man lärt sig eftersom de är så djupt rotade i vår doxa.  

8. Sammanfattande kommentar 

Analysen av de explicita och implicita teserna samt de olika typerna av teser visar att 

rapporteringen kring Lexbase till stor del fördes på en implicit nivå där olika värderingar 

kopplades till tjänsten och dess representanter. Dessa värderingar presenterades genom 

intervjuer med privatpersoner och med olika experter som uttalade sig om sajten och 

kritiserade den genom att koppla an till privata erfarenheter eller sin yrkesexpertis. 

Värderingarna var till stor del negativa och menade på att Lexbase framförallt var en 

omoralisk tjänst som utnyttjade yttrandefriheten och offentlighetsprincipen genom att 

tillgängliggöra känsliga uppgifter som för visso är offentliga, men inte tänkta att spridas till 

allmänheten på det sättet som Lexbase gjorde. Kritiken, problematiken och tjänstens negativa 

aspekter lyftes tydligt i många teser förutom i en, där Lexbase presenteras som laglig och 

försvarbar.  

I materialet fanns två tydliga ideologier, den första var ideologin om moralisk rättvisa 

och den andra var ideologin om yttrandefriheten. Bägge ideologier grundar sig i en diskrepans 

där moraliskt rätt respektive juridiskt rätt, samt yttrandefrihet och personlig integritet ställs 

mot varandra. Genom de identifierade implicita ståndpunkterna i materialet kan man antyda 

att ideologierna driver fram tankar om att en utav dessa väger tyngre och ska föredras framför 

den andra, moraliskt rätt är viktigare än juridiska bestämmelser och personlig integritet ska 

hellre beskyddas än yttrandefriheten i detta fall. Dessa diskrepanser kan tänkas visa att det 

finns problematik kring det faktum att samhället inom många avseenden är uppbyggt på tillit 

mellan medborgare, men också på tillit mellan medborgare och stat. I fallet Lexbase handlar 

tilliten om att det finns möjlighet och tillgång till känsliga uppgifter men denna tillgång borde 

inte användas för att göra egen vinning. Den är tänkt att fungera som ett attribut till öppen 
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yttrandefrihet och inte som ett verktyg att tjäna pengar. Då tilliten raseras ser vi det som en 

omoralisk händelse och missbruk av yttrandefriheten eftersom tilliten inte baseras på skrivna 

regler eller juridik, utan snarare på moraliska överenskommelser, värderingar och oskrivna 

regler människor emellan.  

Som nämnt i teoriavsnittet kan argumentationens syfte vara att motivera en uppfattning 

man har, och samtidigt pröva sin tanke för att se vilka stöd som finns. I detta fall handlar 

argumentationens dubbla funktion till mångt och mycket om att motivera att Lexbase är en 

omoralisk tjänst som missbrukar yttrandefriheten, samtidigt som man prövar tanken genom 

exemplifierande berättelser som får belysa det omoraliska och missbrukandet. Man kan 

reproducera ideologier med implicit argumentation genom att ta fasta på befintliga 

värderingar som anknyter till rätt och fel i samhället då man aktivt väljer att inte argumentera 

för sin sak utan låta argumenten vila i något som tas för givet. Då det gäller Lexbase är det 

uppfattningar om moral och personlig integritet som implicit höjs och påvisas som viktiga 

värdegrunder.  

I skrivande stund har tjänsten Lexbase återupptagits och det som är anmärkningsvärt 

med återupptagandet är att skriverierna inte längre förekommer lika ofta och inte får lika 

mycket utrymme som de fick under de kritiska tre dygnen. Detta kan tänkas bero på att 

nyhetsvärdet sjunkit då det inte längre handlar om en ny tjänst, utan om en tjänst som redan 

funnits ett tag och introduceras i ny tappning. Man kan även tolka det som att när 

kartfunktionen med de röda markeringarna försvann och togs bort, försvann även en av de 

kontroversiella och kritiserade aspekterna. Att man kunde söka på sitt bostadsområde och 

upptäcka att man bodde bland brottslingar kunde ses som skräckinjagande och som något som 

får en att känna sig osäker och otrygg. Trots att man bor i ett område där man tidigare inte 

uppfattat några otryggheter kan vetskapen bidra till att man börjar känna rädsla. Att 

funktionen tagits bort gör att samma möjlighet att bevaka sin omgivning försvinner, och då 

försvinner även eventuellt rädslan som medkommer genom vetskapen. 

Avslutningsvis kan det sägas att läsarens förmåga att kritiskt tänka kring, utvärdera och 

ta ställning till ett fenomen försvåras då man i rapporteringen utgår ifrån implicita och 

värderande föreställningar, denna koppling förs även av Bergström och Boréus vilket nämns i 

metodavsnittet (Bergström & Boréus 2012, s.139). Då sakskäl inte presenteras och läsarens 

möjlighet att få tillgång till information som inte är genomsyrad med någon annans 

värderingar fråntas genom det implicit tesdrivandet har man lättare att acceptera 

nyhetsrapporteringens värderingar som sanning. Det speciella med Lexbase var att de 

ideologier som implicit drevs fram var väldigt starka och etablerade, de grundade sig i 
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föreställningar om moral och yttrandefrihet som båda anses vara viktiga och värdefulla 

grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Genom tesdrivandet kunde man få känslan av att 

dessa värdefulla ideologier var hotade av Lexbase och att tjänsten var boven i dramat som 

hade möjlighet att förstöra något som vårt demokratiska samhälle är byggt på. Att en känsla 

som denna framkommer och drivs fram genom teser i svensk nyhetsrapportering kan tänkas 

vara en indikator på att nyhetsrapporteringen har möjlighet att i rätt stor utsträckning utöva 

makt på läsaren. Makten ligger i den implicita ståndpunktens kraft och i de djuprotade 

ideologierna som presenteras, vilka får läsaren att uppfatta något som negativt utan att 

eventuellt någonsin reflektera kring varför det egentligen uppfattas som negativt. Implicit 

tesdrivande gör oss mer lättpåverkade och kan fördunkla vårt kritiska tänkande vilket kan leda 

till att tesdrivaren utövar makt över oss utan att vi vet om det. Maktutövandet tror jag dock 

inte vara ett aktivt val, utan det handlar snarare om att man reproducerar ideologier eftersom 

de är så djuprotade i samhället och i vår doxa, och som tidigare nämnt, tas för givet.  

8.1. Reflexivitet och vidare forskning 

I slutändan måste det konstateras att analyserna i uppsatsen bygger på tolkning och kopplar 

till mina tankar och erfarenheter. Teserna som identifierats är identifierade av mig och kan 

naturligtvis omformuleras eller identifieras på annat sätt av någon annan. Jag är medveten om 

att det kan vara problematiskt att definiera en tes och sätta fingret på en specifik ståndpunkt 

som förmedlas i en nyhetsartikel och av den anledningen vill jag poängtera att identifierandet 

ligger i mina tolkningar. Även avgränsningen i materialet är gjord av mig och det faktum att 

en hel del material lämnats bort i denna begränsning styr naturligtvis uppsatsens omformning.  

I denna uppsats har jag valt att speciellt ta fasta på teserna men naturligtvis hade det 

funnits möjlighet att analysera argumentationen på helhetsnivå genom att exempelvis ta 

avstamp i Stephen Toulmins argumentationsmetod eller någon annan metod som redogör för 

argumentationen och teserna. Det faktum att jag gjort en rätt snäv avgränsning påverkar 

resultatet och man kan därmed inte säga något om materialet som helhet eftersom det inte är 

helheten som analyserats, utan en rätt specifik aspekt som är teserna.. Uppsatsens metod är en 

tillämpning av ett antal metoder och tillämpningen är gjord av mig och baseras på min 

uppfattning om materialet, vad som är intressant att ta fasta på och även på vad jag anser 

belysa de valda frågeställningarna och syftet på bästa möjliga vis. Andra tillämpningar hade 

gett en annan utgångspunkt och ett annat resultat men syftet med en tillämpad metod var 

alltså att skapa ett tillvägagångssätt som är utmärkande för just denna uppsats och denna 

metod kan ifrågasättas i efterhand. Lexbase fungerar dock som ett väldigt brett och tacksamt 
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materialunderlag och andra tillvägagångssätt och det finns utrymme att applicera en hel rad 

olika metoder och teorier för att kunna genomföra en intressant analys. 

Med tanke på att materialet inte är typiskt argumenterande text, hade jag kunnat göra en 

topisk analys, för att sedan undersöka ideologin i ämnet. Jag hade även haft möjlighet till att 

genomföra en ideografanalys som beskrivs i teoriavsnittet för att kunna belysa ideologi ur ett 

annat perspektiv än det valda.  

Eftersom min undersökning begränsas till de första tre dygnen kan jag tänka mig att en 

intressant ingång vore att även analysera tjänsten efter att den återupptogs, för att belysa hur 

argumentationen såg ut då och om den skilde sig från reaktionerna från första omgången. Som 

nämnt i avsnittet om reflexivitet hade det även funnits möjlighet att bredda analyserna så att 

de tog fasta på hela materialet och då även argumentationen. Genom att exempelvis applicera 

en heltäckande argumentationsanalys på ett även bredare material hade man eventuellt haft 

möjlighet att generalisera mer och fått tydligare resultat kring hur nyhetsrapportering i 

svenska medier ser ut och vilka ideologier som reproduceras där.  

En ytterligare ingång för fortsatt forskning är att exempelvis jämföra denna uppsats som 

har Lexbase som belysande exempel, med ett annat liknande kontroversiellt fenomen för att 

se ifall ideologier och tesdrivandet, eller varför inte hela argumentationen i 

nyhetsrapporteringen, har gemensamma drag och bygger på liknande värderingar. För 

forskning utanför retorikvetenskapen lämpar sig även Lexbase som material i en uppsats med 

en mer tydlig juridisk ansats och koppling.  
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