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Abstract
This essay has examined the current debate between freedom of speech and personal integrity
in the in Swedish news media. Freedom of speech and personal integrity is a controversial debate
and they are two values that creates opinions and conflicts between different instances in the
society. The essay´s methodology is a critical discourse analysis and the study has gained ground
in both theory and methodology in Norman Faircloughs critical discourse analysis with its three
dimensions; text, discourse practice and the sociocultural practice. The study is based on 17
reviewed articles, the articles are all published in the Swedish press and includes the current
debate between freedom of speech and personal integrity. The two sides have strong arguments
and what is clarified is that the democracy will be threatened if laws concerning freedom of
expression are taken, and especially journalists are not happy about the proposal. What also
emerges in the study was that the technology development is seen as the reason for why
regulations are needed in the society. The internet has created a new arena to find and retrieve
information about other citizens but also made it possible to disseminate information without
any ethical approaches.
Keywords: critical discourse analysis (CDA), model of three dimensions, freedom of speech,
personal integrity, democracy.

	
  

	
  

	
  

Sammanfattning
Titel: Yttrandefrihet eller personlig integritet? En kritisk diskursanalys om hur värdekonflikten
mellan yttrandefrihet och personlig integritet framhävs i den svenska dags- och kvällspressen.
Författare: Angelica Granat och Malin Johansson
Handledare: Ebba Sundin
Examinator: Martin Danielsson
Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap (15 hp)
Termin: VT 2018
Antal ord: 14 899
Syfte: Det demokratiska samhället värnar om både yttrandefrihet och personlig integritet, något
som medför problematik eftersom de – som samhällsvärden – spelar ut varandra. Studiens syfte
är att genom en kritisk diskursanalys undersöka hur yttrandefrihet och personlig integritet
tillsammans utgör en värdekonflikt samt hur den gestaltas i den svenska dags- och kvällspressen,
likväl som att undersöka vilka diskurser som blir framträdande – för att i ett vidare led kunna
diskutera eventuella sociala konsekvenser.
Frågeställningar:
1. Hur skildras debatten kring yttrandefrihet och personlig integritet i den svenska dags- och
kvällspressen?
2. Vilka diskurser kan ses som bidragande faktorer till värdekonflikten?
3. Utifrån de diskurser som identifieras, vilka sociala konsekvenser kan dessa tänkas ha på
den sociala praktiken?
Metod och material: Kritisk diskursanalys där Faircloughs tredimensionella modell (textanalys,
diskursiv praktik och social praktik) användes för att undersöka 17 artiklar från den svenska dagsoch kvällspressen.
Huvudresultat: Studien visar att yttrandefrihet och personlig integritet båda är viktiga
komponenter i den svenska demokratin – oavsett parti i konflikten; förespråkare för
yttrandefrihet försummar inte personlig integritet, och vice versa. Däremot blir det genom
resultatet tydligt att det är förespråkare för yttrandefrihet som står för en majoritet av materialet.
Och en majoritet av artiklarna som aktivt förespråkar yttrandefrihet är skrivna av journalister,
vilket tyder på att de är mest benägna att driva debatten för att yrkets profession inte ska
begränsas. Istället menas att yttrandefriheten bör anpassas till det nya informationssamhälle som
genom digitaliseringen uppkommit. Yttrandefrihetsgrundlagen bör alltså uppdateras, inte
begränsas.
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1. Inledning
Yttrandefriheten på en sida, den personliga integriteten på den andra. Frågan är vad som väger
tyngst i debatten bland svensk dags- och kvällspress, och hur det kommer sig att två av
demokratins mest värdefulla attribut står som motpoler till varandra. Likt eld och vatten kan
dessa värden inte blandas utan att konflikt uppstår, en värdekonflikt som å ena sidan innebär
inskränkningar på demokratin – eller å den andra på den personliga integriteten.
Som ovan antyds råder idag en värdekonflikt mellan tryckfrihets- och yttrandefrihetsgrundlagen
och den personliga integriteten, vilket den samhälliga debatten inte är sen med att följa. Debatten
fokuserar på om inskränkningar i yttrandefrihetsgrundlagen behöver appliceras för att värna om
andra samhälleliga värden, däribland den personliga integriteten. Tryckfrihetsförordningen har
stått till god i det svenska lagsamhället sedan 1766 och vidareutvecklades 1991 med
yttrandefrihetsgrundlagen, vilket kan ses som en systerlag till den förstnämnda. Värdekonflikten
är i sig inget nytt, men har fått förnyad aktualitet i takt med digitaliseringens, ständiga, etablering
som kommit att medföra ett nytt medie- och informationssamhälle – vilket i sin tur satt frågor
som etik och moral på sin spets.
Att kämpa för och samtidigt begränsa yttrandefriheten är vad Ivars (2016) menar en av de mest
klassiska konflikterna, både när det kommer till den juridiska frågan men också i
samhällsdebatten. Avvägningen dem emellan är en problematik av rådande karaktär. Experter
menar att grundlagen inte är anpassad till dagens tekniksamhälle samt att uppdateringar bör
vidtas för att följa samhällsutvecklingen. Föreliggande innebär de facto att yttrandefriheten
begränsas varje gång lagar stiftas till förmån för att skydda den personliga integriteten (Ivars,
2016). Denna studie kommer behandla den problematik värdekonflikten innebär samt göra en
ansats i att urskilja vilka diskurser som kan ses som bidragande faktorer till den samhälleliga
debatten.
1.2 Problemformulering
Värdekonflikten som i inledningen presenterades innefattas av ett befintligt forskningsområde,
varav mycket fokuserar på mediernas etiska förhållningssätt gentemot privatlivets privilegium.
Denna studie har för avsikt att undersöka hur debatten, genom svensk dags- och kvällspress,
framhäver respektive värdekomponent i relation till den konflikt den idag vittnar. Genom
konflikten bringas ett dilemma mot demokratin, för såväl samhälle som enskild individ. Dagens
mediesamhälle inkluderar ett flertal mediala arenor vilket förändrat förutsättningarna, mycket
beroende på digitaliseringen, för hur andra värden i samhället beaktas och hanteras – däribland
integritetsfrågan. Studien finner därmed sitt vetenskapliga problem genom hur yttrandefrihet,
som en demokratisk rättighet idag ifrågasätts när det kommer till andra värden i samhället som
personlig integritet – värden som båda är viktiga för en fungerande, demokratisk, rättsstat.
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Debatten kommer undersökas genom en kritisk diskursanalys och mer precist efter Faircloughs
tredimensionella modell, bestående av text, diskursiv praktik och social praktik. En kritisk
diskursanalys i det mediala sammanhanget är att föredra då den påvisar hur medier, i form av
dags- och kvällspress, konstruerar olika bilder av verkligheten. Därmed bildar den kritiska
diskursanalysen utgångspunkt för studiens teoretiska såväl som metodologiska struktur.
1.3 Syfte och frågeställningar
Det demokratiska samhället värnar om att skydda de presenterade värdena men att
problematiken ligger i att de tillsammans spelar ut varandra. Studiens syfte är att genom en kritisk
diskursanalys undersöka hur yttrandefrihet och personlig integritet tillsammans utgör en
värdekonflikt samt hur den gestaltas i den svenska dags- och kvällspressen, likväl som att
undersöka vilka diskurser som blir framträdande – för att i ett vidare led kunna diskutera
eventuella sociala konsekvenser.
Utefter Faircloughs tredimensionella modell, vilken utgör studiens teoretiska såväl som
metodologiska utgångspunkt, kommer följande frågeställningar besvaras;
4. Hur skildras debatten kring yttrandefrihet och personlig integritet i den svenska dags- och
kvällspressen?
5. Vilka diskurser kan ses som bidragande faktorer till värdekonflikten?
6. Utifrån de diskurser som identifieras, vilka sociala konsekvenser kan dessa tänkas ha på
den sociala praktiken?
1.4 Disposition
Studien kommer inledas med en bakgrundsorientering. Bakgrunden kommer konkretisera viktiga
aspekter att ha i beaktande när det kommer till förståelsen för värdekonfliktens tappning.
Därefter följer en översikt av forskningsfältet, om än i begränsad omfattning där fokus läggs på
nationella studier, då fältet i generell mening innefattas av stora volymer och mångsidiga aspekter.
Studierna som valts indikerar sålunda forskningsfältets bredd, vilket tydliggör att det inte sällan är
mediernas etiska förhållningssätt som står i fokus. Under avsnittet ’teoretiska utgångspunkter’
kommer den sociala ansvarsideologin tillsammans med mediernas centrala roll i samhället
presenteras, för att sedan beskriva studiens teoretiska såväl som metodologiska ramverk utifrån
en kritisk diskursanalys. I metoden kommer den kritiska diskursen konkretiseras till Faircloughs
tredimensionella modell (inkluderande text, diskursiv praktik och social praktik), vilket i sin tur
utgör studiens analysverktyg. Därpå redovisas studiens resultat och analys utefter föreliggande
analysmodell. Slutligen binds studiens empiriska såväl som teoretiska material samman i en
avslutande diskussion.
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2. Bakgrund
I detta kapitel ger vi en bakgrund till det vetenskapliga problemet som vår studie bygger på. Först
presenteras kortsiktigt de svenska grundlagarna, för att sedan följas av en redogörelse för
integritetsbegreppet, vilket åtföljs av europakonventionen och dataskyddsförordningen.
Avslutningsvis görs en redogörelse för etiska aspekter att ha i beaktande vid fortsatt läsning.
2.1 Demokrati och de svenska grundlagarna
’Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara
med och bestämma’ (Sveriges Riksdag, 2017). Demokratin upprätthålls genom angivelser i
grundlagar vilka har till avsikt att skydda och främja demokratin i landet och kan även ses som
samhällets spelregler. Inom den svenska demokratin återfinns fyra grundlagar; regeringsformen,
successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen (Sveriges Riksdag,
2017) – varav de två sista ligger i studiens intresse och presenteras mer utförligt i nästkommande
stycken. Grundlagarna står över alla andra lagar, vilket innebär att övriga lagar aldrig får gå emot
det som står i grundlagarna. En grundlag är dessutom svårare att ändra än andra lagar (ibid).
2.1.1 Tryckfrihetsförordningen
Tryckfrihet är en viktig demokratisk rättighet och innebär att medborgarna ges rätten att sprida
information i tryckt form (böcker, tidningar, tidskrifter) så länge lagen följs, utan att myndigheter
i förväg har rätt att till att granska eller censurera innehållet. Förordningen verkar de facto efter
två perspektiv; 1) frihet till uttryck och 2) skydda mot förtal och kränkningar (Sveriges Riksdag,
2017).
Utefter ovanstående tillkommer regleringar för vad pressen ska förhålla sig till (ibid);
Sveriges omfattande yttrande- och tryckfrihet lägger mycket stort ansvar på enskilda tidningar,
ansvariga utgivare och redaktioner. Därför har press, radio, tv och webbplatser tagit fram sina egna
etiska regler. De pressetiska reglerna som gäller idag har pressens organisationer själva utformat.
”God publicistisk sed” är att förmedla korrekta nyheter, vara generös med bemötanden, respektera
den personliga integriteten och vara försiktig med bilder, Offentliga personer får dock tåla en mer
kritisk granskande journalistik än vad ”vanliga” människor behöver göra (Sveriges Riksdag,
2017).
	
  
2.1.2 Yttrandefrihetsgrundlagen
De grundläggande bestämmelserna till skydd för yttrandefriheten har funnits lagstadgade sedan
1975 i Regeringsformen och förmedlar att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet (SOU,
1980: 28). Yttrandefrihet som grundlag (YGL) kom att träda i laga kraft 1991 och är vårt lands
yngsta grundlag. Grundlagen kom att växa fram i takt med att nya medier etablerades och har
stora likheter med tryckfrihetsförordningen. Yttrandefrihetens ändamål sägs i YGL vara att säkra
”ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande”
(Strömberg och Lundell, 2013: 23).
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Sveriges Riksdag (2017) definierar i yttrandefrihetsgrundlagen att man i Sverige har rätt att tycka
och säga nästan vad man vill, det vill säga rätten till att uttrycka sig i radio, tv och på webben utan
att förtal och kränkningar bedrivs. Detsamma gäller även webbplatser och bloggar som innefattar
ett journalistiskt syfte (Sveriges Riksdag, 2017).
Det blir genom grundlagarna tydligt att medierna besitter en gedigen makt, vilket resulterar i ett
gediget ansvar – ett ansvar som upprättas genom de pressetiska reglerna, ett regelsystem
medierna själva satt upp för att slippa statlig inblandning som kommer redogöras för mer
ingående i nästkommande stycke.
2.2 Pressetik
De pressetiska reglerna syftar till att skydda den enskilde människan mot lidande genom
publicitet och är en viktig komponent i upprätthållandet av demokratin (SOU, 1980: 45). De
etiska reglerna ger press, radio och tv stor frihet att kunna bedriva sin profession som
nyhetsförmedlare och övervakare av samhället, men med reservationen att inte kränka eller skada
den enskilda individen (ibid).
De etiska reglerna är indelade i tre kategorier: 1) publicitetsregler, 2) yrkesregler och 3)
redaktionell reklam., varav publicitetsreglerna har relevans för denna studie och innefattas av sex
avsnitt vilka presenteras nedan (ibid: 46):
-

Ge korrekta nyheter, det vill säga korrekt och allsidig nyhetsförmedling
Ge plats åt bemötanden, det vill säga vid felaktiga uppgifter ska upprättelse påkallas
Respektera den personliga integriteten, det vill säga avstå från publicitet som kan komma
att kränka privatlivets helgd
Vara varsam med bilder, det vill säga undvika bilder som kan komma att kränka eller såra
Döm ingen ohörd, det vill säga inte gå ut med namn och bild under tiden för
anmälningar, utredningar eller misstankar och,
Var försiktig med namn

Eftersom personlig integritet är en av studiens värdekomponenter blir således regeln ’respektera
den personliga integriteten’ av fortsatt värde. Regeln, som innefattar fyra punkter, sammanställs
av pressens opinionsnämnd enligt följande (Pressens opinionsnämnd, nd);
1. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
2. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagt om privilegiets helgd.
3. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva noga
publicering av namn och bild med hänsyn till offren och deras anhöriga.
4. Framhäv inte berörda personerna etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk
tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i
sammanhanget och är missaktande (Pressens opinionsnämnd, nd).
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Pressens opinionsnämnd samt allmänhetens pressombudsman verkar för att se till att de
pressetiska reglerna följs enligt stadgan. Allmänhetens pressombudsman tar emot anmärkningar
om- och utreder etiska överträdelser utöver det lagarna påbjuder (Warnling-Nerep och Bernitz,
2009: 103).
Nedan följer ett stycke som redogör för integritetsbegreppet, vilket ovan behandlad pressetik
ämnar skydda.
2.3 Personlig integritet
Den svenska lagstiftningen erbjuder ingen konkret definition av begreppet personlig integritet. I
Regeringsformens andra kapitel kan däremot olika definitioner av begreppet tydas. En av dessa
behandlar den personliga integriteten i ideell mening och ligger till studiens intresse då det inkluderar
skydd mot privatlivet (Sveriges Riksdag, 2004).
Integritetsskyddet måste vägas mot andra befogade samhällsintressen, däribland yttrandefriheten
och offentlighetsprincipen vilket genererat motsättningar och haft betydelse i debatten (ibid).
Internets framväxt har inneburit förändringar för yttrandefriheten, den demokratiska debatten
och ökade möjligheter till opinionsbildning. Den teknologiska utvecklingen har medfört nya sätt
att kommunicera och sprida information, något som kan komma att ha en negativ påverkan på
den personliga integriteten i mening att enskilda kan utsättas för integritetskränkningar från andra
enskilda (Ygeman och Ahlqvist, 2017: 19).
Det blir i sammanhanget essentiellt att benämna att den svenska lagstiftningen och skyddet av
personlig integritet regleras efter Europakonventionens stadgar om mänskliga rättigheter, vilket
följer nästkommande stycke.
2.4 Europakonventionen
Den svenska lagstiftningen måste anpassa sig till de lagar och regler som Europakonventionen
stiftat gällande skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna, vilket bland
annat inkluderar rätten till skydd för privat- och familjeliv och definieras i kapitel 8 enligt följande
(Ehrenkrona, 1999):
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin
korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd
av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av
oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och
rättigheter.
Det internationella åtagandet innebär att Sverige förbundit sig till att upprätthålla ovan nämnda
stadgar i sin lagstiftning och får därmed inte strida mot konventionen (Strömberg och Lundell,
2013: 15). På den svenska nivån inges också grundlagsstadgad rätt till skydd av den personliga
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integriteten rörande hantering av personuppgifter och refereras till enligt nedan
(Datainspektionen, 2017).
2.4.1 Dataskyddsförordningen
EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR, kommer från och med den 25 maj 2018 ersätta
den svenska personuppgiftslagen för att inrätta ett enhetligt regelverk inom EU gällande
behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen kan ses som ett komplement till
personuppgiftslagen och syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter
samt rätten till skydd av personuppgifter. Den syftar således till att modernisera datadirektivets
regler (1995) och att dessa i sin tur anpassas till det digitala samhället (Datainspektionen, 2017).
Det digitala samhället har sedermera kommit att medföra att det inte enbart är medier som kan
agera publicister av information, utan digitaliseringens intåg har även inkluderat enskilda personer
att agera både producent och konsument av innehåll – något som inte företräds av några
inrättade regelverk vilket gör att etikfrågan mellan enskilda inte befästs på samma sätt. På så sätt
bör samhället i stort präglas av god medieetik, vilket nedan stycke redogör för närmare.
2.6 Etik och medier
Människor behöver bestående utgångspunkter för att kunna förhålla sig till begreppet etik, vilket
Couldry (2012) tydligt indikerar. Han påpekar att god medieetik är en viktig aspekt för att
allmänheten ska kunna leva i symbios med varandra – utan att etiska övertramp riskeras och för
att människor ska kunna leva ett bra liv tillsammans. God medieetik är baserad utefter idén att
det är samhället som utgör ramar för vad som ses som ett korrekt etiskt agerande i relation till
medierna (Couldry, 2012: 188).
We live with media, among media (Couldry, 2012: 180). Föreliggande citat preciserar att dagens
medier innefattar en växande position i samhället och spelar betydande roll för människors
individuella och globala utveckling. Medieetik berör inte enbart de som arbetar inom den
professionella mediebranschen, utan samhället i stort. Detta gör att medieetiken utmanas och
sätts på sin spets (ibid: 190). Eftersom dagens medier verkar på både den samhälleliga arenan
likväl som på den privata blir medvetenheten om medieetik av central vikt eftersom att samhällets
invånare idag ges verktyg för att själv agera publicister. Couldry (2012) menar i sammanhanget att
vi människor måste lära oss att förhålla sig till medieetiken på grund av just mediernas omfång
och genomslagskraft.
En stor del av mänskligheten är idag medskapare av information och besitter möjligheten själva
agera publicister när det kommer till utbyte av information, vilket den digitala medievärlden är en
stor bidragande faktor av. I samband med den digitala utvecklingen genereras samtidigt ett större
etiskt ansvar hos den enskilda personen när det kommer till publicering och distribution av
information (ibid:190).
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2.7 Sammanfattning
Det fria ordet kommer med sina restriktioner, restriktioner som genom pressen hanteras genom
de pressetiska reglerna. Samtidigt som det teknologiska samhället öppnat upp för nya,
kommunikativa, möjligheter har det även kommit att utmana andra samhällsvärden, däribland
den personliga integriteten som inte längre enbart kan skyddas av de pressetiska reglerna. Det
ligger därmed i studiens intresse att förstå de diskurser som råder kring grundlagarna, demokratin
och den personliga integriteten – vilka alla spelar en betydande roll i studiens fortsatta gång.
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3. Tidigare forskning
Studien ingår i ett stort forskningsfält som inkluderar flera aspekter på såväl nationell som
internationell nivå. Vi kommer nedan presentera forskning som berör studiens vetenskapliga
problem i den nationella kontexten: yttrandefrihet, demokrati och etik gentemot den personliga
integriteten.
3.1 Studier om yttrandefrihet i dagens mediekultur
Carlsson och Weibull (2015) har gjort en studie om yttrandefrihet i relation till dagens
mediekultur. Studien, som tar utgångspunkt från flertalet redan genomförda studier inom fältet,
behandlar de krav som ställs på medierna samt hur väl dessa förvaltas (Carlsson och Weibull,
2015: 6-7). Svarspersonerna har i undersökningen tagit ställning till ett antal påståenden som
behandlar medierna i praktiken. Analysen indikerar att det framför allt är tre av de framställda
påståendena som framträder; opartiskhet i nyheter, respekt för människors integritet och
journalistisk kvalité – vilka alla benämns som studiens huvuddimensioner när det kommer till
allmänhetens syn på medier. Resultatet visar att nästan två tredjedelar (61 procent) av de
medverkande är mest kritiska till bristen på respekt för människors privatliv och menar att
medierna i mycket liten utsträckning visar på sådan respekt. Noterbart är att alla grupper bland de
svarande anser att medierna brister i den generella etikfrågan (ibid: 9).
Sammantaget påvisar studien ett samhälleligt värnande om yttrandefrihetens grundläggande
principer, samtidigt som ett behov av anpassning gentemot de förutsättningar digitaliseringen
kommit att medföra är att vidta (ibid: 19). Det digitaliserade medielandskapet ställer således krav
på såväl samhälle som enskilda individer när det kommer till upprätthållande och ansvar mot
demokratin och främjandet av yttrandefriheten.
Petäjä (2006) har studerat yttrandefriheten i relation till demokrati och han finner en tydlig
konsensus för dess betydelse i det demokratiska samhället (Petäjä, 2006: 10). I sin avhandling
undersöker Petäjä (2006), genom att analytiskt besvara två teser och tre frågor, varför
yttrandefrihet är värdefullt inom ramen för ett demokratiskt styre. I resultatet framkommer att
argumentationen för yttrandefrihet bör ses , vad Petäjä (2006) beskriver, som ett kollektivt gott, det
vill säga att yttrandefrihet i första hand motiveras vara en fri rättighet mot samhället i sin helhet.
3.2 Studier om journalisters etiska problem
I det följande kommer forskning om etiska dilemman behandlas för att på så sätt få en inblick i
hur problematiken hanteras inom den journalistiska professionen.
I en studie av Ekström och Nohrstedt (1996), där deltagande observationer och intervjuer på
totalt 15 olika redaktioner utgör det empiriska underlaget, framkommer att journalisters etiska
förhållningssätt ofta hamnar i konflikt med professionens höga ideal och praktikens villkor.
Studien visar att journalister är en splittrad yrkeskår i relation till vad som förväntas av dem i
teorin och vad som faktiskt är genomförbart i praktiken. Avståndet mellan etiska ideal och
verklighet, det vill säga normativa uppfattningar och den praktiska verkligheten, utgör sedermera
det etiska dilemmat som genom studien åskådliggörs (Ekström och Nohrstedt, 1996).
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Studien behandlar också relationen mellan medierna som granskare ur ett etiskt-moraliskt
perspektiv, liksom hur den etiska diskursen behandlas inom den journalistiska professionen (ibid:
241-242). Genom olika fallstudier exemplifierar forskarna föregående genom att belysa separata
fall efter vissa etiska ifrågasättanden. Resultatet visar på hur långt journalister är villiga att gå när
det kommer till människors privata lidande för att få en så slagkraftig och säljande nyhet som
möjligt. Inte sällan prioriteras den marknadsmässiga sfären framför den etiska och moraliska
aspekten (ibid: 244).
En annan studie, gjord av Gunilla Jarlbro (2004), belyser nyhetsmediernas rapportering i
samband med olyckshändelser. Jarlbro (2004) har studerat svenska fallstudier, från Styrelsen för
psykologiskt ansvar (SPF) och Beredskapsnämnden, från åren 1957 fram till och med 2002. Detta
resulterade i mer än 160 olika forskningsrapporter där fokus riktas mot nyhetsmediernas
agerande i olika specifika fall, däribland Estoniakatastrofen (Jarlbro, 2004: 29).
Studien visar att medierna vid Estoniakatastrofen lade vikt vid olika företeelser. Exempelvis
ägnade dagstidningarna ett stort utrymme åt sorgearbetet, medan etermedierna fokuserade på
säkerhetsfrågan (ibid). Med tiden kom dock företeelserna att ändra fokus från olyckan i sig till
katastrofens offer – vilket resulterade i faktafel och etiska övertramp, främst bland
kvällstidningarna som använde sig av katastrofen i ett kommersiellt syfte. Englunds studie (2002)
ligger i linje med Jarlbros (2004) beskrivning av mediernas klappjakt efter katastrofen, något som
fick konsekvenser på såväl etik som räddningsarbete (Englund, 2002: 18).
En ytterligare studie (Hadenius i Jarlbro, 2004) presenterar pressens rapportering om anhöriga
och offer i relation till katastrofen. Resultatet visar på att kvällstidningarna och etermedierna,
tillskillnad från morgontidningarna, var mer benägna att driva närgången rapportering om
överlevande och anhöriga. Även fast vissa etiska övertramp gjordes sågs rapporteringen om
katastrofen som positiv bland medborgarna, speciellt bland etermedierna (ibid).
I en FoU-rapport från Räddningsverket (Englund, 2002) undersöks mediers agerande och
samspel med räddningspersonal på olycksplatser. Genom intervjustudier och mindre
innehållsanalyser utreds bland annat frågor om mediers samspel med räddningstjänst, likväl som
vilka problem detta samspel förorsakar. Englund (2002) menar att etiska spelregler och normer
sätts på prov i stressbärande situationer och det pressetiska ansvaret överlåts till den enskilda
reportern eller journalisten som befinner sig på plats. Englund (2002) menar vidare att en
katastrof i grunden kan beskrivas som den perfekta nyheten då den införlivar en form av nyhetsrus,
vilket sätter både etiken och räddningstjänstens arbete på prov.
3.3 Studier om frihet på internet i ett globalt perspektiv
United Minds har i samarbete med Svenska Institutet tagit fram rapporten Frihet och utveckling på
nätet (Kabani och Hellman, 2013). Rapporten har granskat sex länder ur ett nätfrihetsperspektiv
och fokuserat på i vilken utsträckning de aktuella länderna tillåter ett fritt flöde av information
samt hur de aktuella länderna respekterar nätanvändares integritet. Studien – som inkluderar
Pakistan, USA, Indien, Egypten, Ryssland och Kina – valdes ut ur ett nätfrihetsperspektiv och
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baseras på befintliga studier och rapporter om nätfrihet. Det övergripande området berör internet
och samhällsutveckling, internet och personlig integritet, internet och yttrandefrihet, ideellt
påverkansarbete samt Sverige och nätfrihet (Kabani och Hellman, 2013: 6).
Resultatet påvisar att antalet internetanvändare, i de undersökta länderna, snabbt ökar och att
internet är ett digitalt verktyg för kunskapsspridning, opinion och yttrandefrihet. I fem av de sex
länderna är traditionell media under statlig kontroll och regelbrott kan innebära stora
konsekvenser för den enskilde individen. Det framkommer att politiska makthavare använder
barnpornografi, religiösa inslag och hets mot folkgrupp som svepskäl för att stifta lagar som
skärper yttrandefriheten och begränsar den fria opinionen (ibid: 17).
Sammantaget konkluderar studien att internet bidragit till ökad yttrandefrihet i världen av
anledning att tillgången ökat. Även länder där yttrandefrihet är starkt reglerad av regimen har
ökningar setts ske, men med reservationen att den inte kan tas för given då det ständigt pågår en
kamp mellan de som vill underlätta flödet av fri information – och de som vill införa kontroll och
censur för att samhällets maktpositioner ska hållas intakt (ibid: 27).
3.4 Sammanfattning
Ovanstående studier syftar till att skapa en tydligare bild av det vetenskapliga problemet och de
centrala teman som ligger till grund för studiens intresse, om än i ett tämligen brett perspektiv.
Forskningen, tillsammans med studiens teoretiska utgångspunkter, kommer vidare behandlas i
relation till studiens problemformulering.
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4. Teoretiska utgångspunkter
Nedan presenteras för denna studie centrala teoretiska perspektiv och begrepp. Det teoretiska
ramverk som i denna del kommer redogöras för är en förutsättning för att problemformuleringen
ska kunna undersökas och besvaras. Först kommer ideologiska perspektiv i det större
perspektivet presenteras, för att därefter konkretiseras i relation till mediernas centrala funktion i
det svenska samhället. Vi kommer sedan, efter att ha beaktat teoretiska utgångspunkter i det
större perspektivet, smalna av avsnittet och redogöra för kritisk diskursanalys, vilket utgör grund
för såväl teori som metod.
4.1 Social ansvarsideologi
Relationen mellan press och samhälle verkar sedan länge i symbios med varandra och utveckling
av teknik har gjort att den direkta kommunikationen fått ökad spridning, det vill säga att direkt
kommunikation idag inte längre enbart härleds till muntlig kommunikation (Weibull och
Wadbring, 2014: 28). Traditionella massmedier har täta relationer med flera samhälleliga
institutioner, däribland politik, ekonomi, juridik och kultur – relationer som förändrats över tid.
Den roll som de traditionella massmedierna spelar i ett samhälle, likväl som vilken roll de bör
spela i förhållande till samhällets andra institutioner, kan beskrivas efter fyra teorier som följer
nedan (ibid: 29):
Den auktoritära ideologin innebär att press, radio och tv kontrolleras av politiska beslutsfattare.
Länder som Egypten och Zimbabwe är exempelvis starkt förknippade med denna ideologi (ibid).
Den frihetliga ideologin innebär fri åsiktsbildning där fria och öppna debatter ska kunna föras, även
om det innebär en obekväm situation för makthavare. USA är ett land som präglas av denna
ideologi (ibid).
Den sociala ansvarsideologin ar växt fram som kritik till den frihetliga ideologin av anledning att den
anses inbegripa frihet från ansvar, vilket utnyttjas av massmedier och politiska eliter. Inom den
sociala ansvarsideologin har istället medierna (eller staten) själva utformat ett regelverk att förhålla
sig till, vilket Sverige och norra Europa utmärks genom (ibid).
Den marxistiska medieideologin syftar till att medierna verkar för landets makthavare och utgör en
byggsten i det kommunistiska samhället. Kina, Nordkorea och Ryssland är exempel på länder
som alla företräder denna ideologi (ibid).
De fyra ideologierna kan i enkel mening belysas genom att ställa frågan om vilken samhällelig
institution som innehar makten över medierna; är det staten, marknaden eller medborgarna (ibid:
30)? Den sociala ansvarsideologin kommer att behandlas mer utförligt eftersom den präglar den
svenska demokratins förhållningssätt mot medier.
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Den sociala ansvarsideologin konkretiseras av Weibull och Wadbring (2014) i följande uppgifter;
1. Informera om vad som händer i samhället.
2. Verka som en tredje statsmakt, det vill säga granska samhällets makthavare.
3. Fungera som ett forum för debatt.
En tämligen viktig iakttagelse mot bakgrund av ovanstående uppgifter är att dessa inte kan ställas
som krav på massmedierna, utan istället karaktäriserar de önskvärda roller medierna ska spela i ett
demokratiskt samhälle (ibid). Däremot kan public service-medierna styras efter statens regleringar
eftersom att de ska verka i ’allmänhetens tjänst’, vilket på ett explicit sätt exemplifierar den sociala
ansvarsideologin i den svenska kontexten (ibid). Nästkommande stycke kartlägger mediernas
funktion och roll i samhället för att i samband till den sociala ansvarsideologin kunna visa
mediernas förhållningssätt i ett svenskt sammanhang.
4.1.2 Mediernas funktion i samhället
Funktionsteorin syftar till att förklara sociala praktiker och institutioner i förhållande till samhällssamt individbehov (McQuail, 2010: 98). Forskare menar att teorin innefattar en uppsättning idéer
om mediers funktioner, tillika ansvar, i samhället och presenteras enligt följande (McQuail, 2010:
98; Fourie, 2001: 267);
1.
2.
3.
4.
5.

Information – syftar till att bistå medborgarna med information samt påvisa maktrelationer,
Korrelation – förklarar och kommenterar informationens syfte,
Kontinuitet – upprätthåller samhällets gemensamma värden,
Underhållning – erbjuder nöje och avslappning samt reducerar social spänning,
Mobilisering – förespråkar sociala perspektiv inom sfären av politik, krig, ekonomisk
utveckling, jobb och religion (McQuail, 2010: 98; Fourie, 2001: 267).

Teorin har sitt ursprung i mitten 1900-tal där McQuail (2010) nämner forskare som Lasswell
(1948), Merton (1957) och Wright (1960) som inflytelserika personer för den presenterade teorin,
i varje fall vad gäller fyra av de fem funktionerna: Lasswell (1948) ställde fram de tre första
funktionerna (information, korrelation och kontinuitet), medan Wright (1960) kom att addera
den fjärde – underhållning. Dessa fyra är sedermera kända som ’the basic four’ men har på senare
tid inkluderat ytterligare en funktion – mobilisation (McQuail, 2010: 98). Noterbart är att
funktionerna inte genomgått några större teoretiska förändringar när det kommer till mediernas
förhållande, tillika roll, i samhället – trots att det gått över ett halvt sekel sedan de först inrättades.
Nedanstående stycke riktar vidare fokus mot studiens teoretiska såväl som metodologiska
ramverk – den kritiska diskursanalysen med betoning på Faircloughs (1995b) tredimensionella
modell.
4.2 Kritisk diskursanalys
Först behöver begreppet diskurs redas ut. Begreppet diskurs definieras i nationalencyklopedin
som dagligt tal och i en filosofisk term kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck
av utsagor och begrepp (NE, nd). Grunden till begreppet kommer från lingvistiken, även om
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diskurs idag verkar inom en rad olika discipliner – däribland samhällsvetenskapen (Listerborn,
2002: 50).
En kritisk diskursanalys syftar till att ställa upp teorier och metoder för att teoretiskt
problematisera relationerna mellan diskursiv praktik och social/-kulturell utveckling i olika sociala
sammanhang (Fairclough, 1995a; Winther Jørgensen och Philips, 2000: 66). Detta arbete tar
avstamp i Faircloughs teori om vad en kritisk diskusteori innebär och inkluderar teoretiska
utgångspunkter såväl som metodologisk struktur. Inom Faircloughs teori används detaljerade
textanalyser för att förstå hur diskursiva processer kan avläsas lingvistiskt i specifika texter. Det
lingvistiska angreppssättet anses de facto enbart koncentrera sig på textanalysen i en förenklad
förståelse mellan text och samhälle, vilket gör den otillräcklig som diskursanalys av anledning att
den inte åskådliggör relationen mellan texterna och de samhälleliga processerna. Tillskillnad mot
den enkla diskursanalysen är sociala analyser ett nödvändigt komplement för att en kritisk
diskursanalys ska fylla sitt syfte (Winther, Jørgensen och Philips, 2000: 72).
Den kritiska delen i analysen utgörs, enligt Machin och Mayr (2012), av en ”denaturalisering” av
språket för att på så vis avslöja olika former av idéer samt frånvaro och för givet tagna
antaganden i texter. Detta används sedan för att avslöja de maktintressen som ligger i textens
underton (Machin och Mayr, 2012: 5).
Nedan identifieras fem gemensamma utgångspunkter, vilka alla ses som den kritiska
diskursanalysens kännetecken (Winther, Jørgensen och Philips, 2000: 67-70):
1. Sociala och kulturella processer samt strukturer innefattar en lingvistisk-diskursiv karaktär,
det vill säga att diskursiva praktiker bidrar till att konstituera, reproducera och förändra
den sociala praktiken.
2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad, det vill säga att en diskurs bidrar till att
(om)-forma sociala strukturer och processer samtidigt som den speglas av dem.
3. Empirisk analys av språkbruk (lingvistik) i sociala sammanhang.
4. Diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden
mellan sociala grupper, däribland klasskillnader, genus och etnicitet.
5. Kritisk diskursanalys speglar ojämlika förhållanden vilket sedan används för att
frambringa en social förändring.
Viktigt att poängtera är att trots de gemensamma dragen möter teorin stora skillnader vad gäller
det kritiskt-diskursanalytiska angreppssättet i termer av diskurs, ideologi och det historiska
perspektivet (ibid). Fortsättningsvis kommer teorin om den kritiska diskursanalysen beskrivas
efter Faircloughs (1995b) tredimensionella modell som skildrar diskurs som social praktik.
4.3 Faircloughs tredimensionella modell
Den tredimensionella modellen, som i stor utsträckning bygger på den kritiska diskursanalysens
fem gemensamma drag, innehåller en rad olika begrepp och har därmed sammansatts i en, till
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synes, komplex modell som vi redogör för nedan. Modellen konkretiseras i senare metodavsnitt
till ett metodologiskt verktyg.
Fairclough (1995b) menar att det är viktigt att skilja på två huvudkategorier av diskurs; genre och
diskurs, vilka båda utgör grunden för diskursordningen (Fairclough, 1995: 56). Medan diskurs i
sammanhanget visar på hur språket i en text representerar en given social praktik från en specifik
synvinkel, behandlar genre användandet av språket i association till delar av en bestämd praktik.
Genre kan sedermera beskrivas utifrån organiserade egenskaper vilket, enligt Fairclough (1995),
exemplifieras av att en intervju är strukturerad på ett betydligt annorlunda sätt i jämförelse med
en annons (ibid).
Fairclough (1995b) menar vidare att genrebegreppet är en del av en kommunikativ händelse som
inbegriper textens språkbruk och kan identifieras som exempelvis nyhetsgenre, intervjugenre eller
reklamgenre. Den kommunikativa händelsen, tillsammans med diskursordningen, utgör analytiska
verktyg vid en kritisk diskursanalys; medan den kommunikativa händelsen lägger fokus vid
språkbruket, återger diskursordningen olika diskurser som återfinns inom en social institution
eller domän (Fairclough, 1995b: 56; Winther Jørgensen och Philips, 2000: 73).
En kritisk diskursanalys är en kommunikativ handling (exempelvis texter, bilder och tal etc.) som
analyserar relationen mellan tre dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik och återges
i figur 4.1. Mer konkret syftar modellen till att kartlägga en kommunikativ händelse genom 1)
textens egenskaper (text), 2) klargöra de konsumtions- och produktionsprocesser en text besitter
(diskursiv praktik) och 3) se till den sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del
av (Fairclough, 1995b: 57-59).

Figur 4.1. Faircloughs ramverk för en kritisk diskursanalys av kommunikativa händelser (Fairclough, 1995b:
59).
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4.3.1 Text
Text betraktas av Fairclough (1995) som ett lingvistiskt element och används som redskap för att
kartlägga diskurserna rent textuellt, det vill säga textens ordförråd, grammatik och
meningsuppbyggnad etc. (Fairclough, 1995: 57-58). De lingvistiska dragen i en text inverkar på
både produktionsprocess såväl som konsumtionsprocess, vilket utgör grunden för den diskursiva
praktiken i modellen (Winther Jørgensen och Philips, 2000: 75).
4.3.2 Diskursiv praktik
Diskursiv praktik innebär vem som är producent samt konsument av en text och hur texterna
konsumeras/-tolkas av mottagarna. Den diskursiva praktiken ses av Fairclough (1995) som en
länk mellan text och social praktik där människor använder språk för att producera och konsumera
texter, och där den diskursiva praktiken formar och formas av den sociala praktiken (Fairclough,
1995: 58-60; Winther Jørgensen och Philips, 2000: 74).
4.3.3 Social praktik
Med en social praktik menas den samhälleliga kontext/-omgivning diskursen verkar inom och tre
kategorier kan tydligt urskiljas; ekonomiska, politiska och kulturella – varav den ekonomiska och
politiska kategorin behandlar frågor om makt och ideologi, och de kulturella frågorna om värde
och identitet (Fairclough, 1995: 62).
För att kunna utläsa och analysera en diskurs, både i en institutionell mening och i en samhällelig
och kulturell, måste denna sättas i relation till den större samhällskontexten – det vill säga att
texten, i sin kontext (social praktik), blir meningsbärande (ibid). Fairclough (1995) menar att den
diskursiva praktiken, innehållande språkbruket, baseras på en bestämd föreställning om ideologi
och hegemoni (ibid).
4.4 Ideologi och hegemoni
Den kritiska diskursanalysens teoretiska fundament påstås utgöras av ideologibegreppet.
Fairclough (1995b) menar att ideologi kan ses som makt i mening att den skapas i ett samhälle
med existerande dominansrelationer, exempelvis mellan klass och kön (Winther Jørgensen och
Philips, 2000: 79). Diskurser kan i sammanhanget vara mer eller mindre ideologiska, varav de
ideologiska bidrar till att upprätthålla eller förändra redan rådande maktrelationer (ibid). Även
den franske filosofen Michel Foucault (i Bergström och Boreus, 2012: 316) kom att sätta diskurs i
relation till olika makt- och kunskapsförhållanden då han anser att kunskap är nära besläktat med
makt. Foucaults verk visar att diskurser i relation till makt, i olika förhållanden, i första hand
etableras genom kunskap. Kontentan blir således att diskurser resulterar i samhälleliga
maktförhållanden där kunskap produceras och suverän legitimitet ges (Foucault i Listerborn,
2002: 39-40).
Genom begreppet hegemoni ges möjlighet att analysera hur diskursiv praktik kan komma att ingå
i en större social praktik (den yttersta boxen i Faircloughs modell) där maktrelationer ingår
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(Winther Jørgensen och Philips, 2000: 80). Winther Jørgensen och Philips (2000) antyder att den
diskursiva praktiken kan ses som en hegemonisk kamp då den bidrar till reproduktion och
transformation av den diskursordning den verkar inom och därmed också av de existerande
maktrelationerna (ibid).
4.5 Sammanfattning
De presenterade utgångspunkterna finner sitt syfte av framförallt två anledningar; 1) den sociala
ansvarsideologin beskriver, tillsammans med funktionsteorin, hur de traditionella medierna i den
svenska demokratin anpassar sig efter de pressetiska reglerna och vilka möjligheter samt
begränsningar det innebär; 2) den kritiska diskursanalysen och Faircloughs tredimensionella
modell finner relevans av såväl teoretiska som metodologiska skäl då den kommer användas som
analysverktyg, vilket presenteras närmare under kommande metodavsnitt.
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5. Metod
I följande avsnitt kommer vi redogöra för studiens metod och material.
5.1 Val av metod
Att genomföra en diskursanalys av innehållet i dagspress, enligt Winther Jørgensen och Philips
(2000: 8), påvisar hur massmedier bidrar till att konstruera vissa världsbilder. Berglez (2010)
antyder att en kritisk diskursanalys bidrar till ett meningsskapande bland tal, skrift och bilder
vilket refereras till som diskurser. Diskurserna i sin tur återfinns i olika situationer, institutioner
och osynliga strukturer i samhället – vilket genom analysen förenar samhällskritik och vetenskap
(Berglez, 2010: 266-267). Publicerade artiklar kan exempelvis konkretisera en typ av verklighet
(diskurs), vilket kan komma att representera en ideologi innefattande ett visst intresse eller agenda
(ibid).
Denna studie utgår från en kritisk diskursanalys i såväl teori som metod, vilket vi anser är det
mest optimala metodologiska angreppssätt i förhållande till studiens syfte. Då kritisk
diskursanalys används för att kritiskt studera makt och samhälle, genom att kartlägga språkets
betydelse, argumenterar vi att denna metod, på ett tämligen reellt sätt, lyfter och synliggör
debatten i relation till samhällets maktförhållanden (Boreus, 2015: 179).
5.2 Bearbetning av material
Som redan indikerats utgår denna studie från Faircloughs tredimensionella modell, vars teoretiska
utgångspunkter presenterats i tidigare teoriavsnitt. I denna del gör vi en ansats till att beskriva hur
vi använt modellen som ett analysverktyg.
För att kunna bearbeta det insamlade materialet har studien tagit utgångspunkt efter Faircloughs
arbetsplan, vilket innefattar fem steg; problemformulering, val av material, transkription, analys
och resultat (Winther Jørgensen, Philips, 2000: 81-92). Vi kommer nedan rikta fokus på
analysdelen i denna arbetsplan.
5.3 Analys
Det är genom analysdelen som Faircloughs tredimensionella modell återfinns. Nedan följer en
mer specifik redogörelse för hur modellen mer analytiskt används som verktyg genom modellens
tre dimensioner, vilka alla analyseras var för sig; text, diskursiv praktik och social praktik.
5.3.1 Textanalys
En detaljerad textanalys av textens egenskaper, i detta fall de artiklar som valts ut och som utgör
studiens grund, visar hur diskurserna i sammanhanget ter sig rent textuellt. Det finns flertalet
redskap att använda vid analys av texter, bland annat interaktionell kontroll (förhållandet mellan
aktörerna i texten), etos, metaforer, ordval och grammatik. Två viktiga element som återfinns
inom den grammatiska kategorin är begreppen transitivitet och modalitet (Fairclough, 1995b: 57;
Winther Jørgensen och Philips, 2000: 87).
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Medan transitivitet beaktar hur händelser eller processer förbinds genom subjekt och objekt,
syftar modalitet till att analysera talarens (i detta fall skribentens) grad av instämmande till texten,
det vill säga hur skribenten förbinds med texten och dess påståenden. Sanning är en form av
modalitet vilket betyder att producenten till fullo instämmer med texten, något medier ofta
använder sig av då deras texter ofta framhävs som just en sanning. Vi har i nedan satser
konstruerat följande exempel efter Fairclough (1995b) m.fl. och där
den första påvisar en bestämd kunskap, medan den senare det motsatta (Fairclough, 1995b: 146148); Winther Jørgensen och Philips, 2000: 87-88; Machin och Mayr, 2012: 186-198):
Medierna brister i den etiska frågan – bestämd kunskap.
Medierna kan brista i etiska frågor – mindre grad av säkerhet.
En annan form av modalitet är tillåtelse som innebär att sociala relationer konstrueras på ett
bestämt sätt, varav vi konstruerat följande exempel efter Fairclough (1995b) m.fl.
Efter studietiden kan man söka jobb – skribenten bjuder in läsaren till deltagande.
Genom transitivitetsbegreppet studerar man hur händelser och processer förbinds eller inte
genom subjekt och objekt. Detta för att kartlägga hur textens olika framställningsformer kan
bringa ideologiska konsekvenser (Winther Jørgensen och Philips, 2000: 87). För att sätta det i ett
mer begripligt sammanhang kan det förklaras genom att det är relationen mellan argument/påstående som ligger i fokus, och inte antalet argument/-påstående i texten. I en satskonstruktion
är det därmed effekterna som innehar centralt fokus och inte handlingarna eller processerna som
ledde fram till effekterna (Fairclough, 1995b: 26; Winther Jørgensen och Philips, 2000: 87;
Machin och Mayr, 2012: 186-198).
Följande sats: tre personer kränktes igår, exemplifierar föregående genom att en passiv form används
samt att aktören utelämnas. Mer konkret kan det förklaras genom att tre personer blev kränkta
utan att någon agent (institution, personer eller myndigheter etc.) framställs i satsen, vilket
därmed fråntar aktören ansvaret. Istället läggs fokus på effekterna snarare än de handlingar som
ledde fram till att tre personer kränktes (ibid).
Förutom ovanstående grammatiska komponenter blir ordval av central vikt att studera. Ord som
“personlig integritet” och “yttrandefrihet” kommer figurera som nyckelord i analysen för att på
så vis kunna tyda vilka sammanhang orden nämns i. Boreus (2015) menar att beroende på en
texts vokabulär kan intressant information tydas, men hon antyder samtidigt att försiktighet av
tolkning bör vidtas tills en samlad bild av samtliga texter analyserats (Boreus, 2015: 169).
5.3.2 Diskursiv praktik
Vid analys av den diskursiva praktiken är det hur texten är produceras samt hur den konsumeras
man är intresserad av (Fairclough, 1995: 58-59; Winther Jørgensen och Philips, 2000: 85). Det
finns flera sätt att undersöka den diskursiva praktiken, varav denna studie tar avstamp i två
analytiska begrepp; interdiskursivitet och intertextualitet (Winther Jørgensen och Philips, 2000: 77).
	
  

22	
  

Interdiskursivitet innebär hur språkbruket av olika diskurser ger uttryck inom, eller mellan, olika
diskursordningar. Intertextualitet är en form av interdiskursivitet och konkretiserar att
kommunikativa händelser (språkbruket) bygger på redan tidigare händelser, det vill säga att en
text konstrueras efter redan befintliga texter (ibid).
5.3.3 Social praktik
Det är först efter det att de två innersta boxarna i modellen (text och diskursiv praktik)
behandlats som den sociala praktiken kan sättas i sin kontext och analysens slutliga konklusioner
kan göras (Winther Jørgensen och Philips, 2000: 90). Det är genom den sociala praktiken frågor
som förändring och ideologi kan tangeras, vilket Winther Jørgensen och Philips (2000: 90) menar
framkommer genom att besvara följande frågor;
•
•
•
•

Reproducerar den diskursiva praktiken diskursordningen och bidrar den till att
upprätthålla status quo i den bredare sociala praktiken?
Transformeras diskursordningen så att det skapas social förändring?
Vilka är den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala konsekvenser?
Förstärker och döljer den diskursiva praktiken vissa ojämlika maktförhållanden i
samhället eller sätter den maktpositionerna i fråga genom att framställa verkligheten och
de sociala relationerna på ett nytt sätt?

Den sociala praktiken kontextualiseras genom diskursordningen, vilken synliggör relationen mellan
den diskursiva praktiken och miljön den verkar inom. Diskursordningen klarläggs genom att
besvara vilka diskurser den diskursiva praktiken ingår i- samt hur dessa fördelas och regleras
(ibid).
Kontentan av Faircloughs (1995b) tredimensionella modell blir således att alla tre dimensioner
(text, diskursiv praktik och social praktik), behövs för att den kritiska diskursanalysen ska kunna
förstås till sin helhet (Fairclough, 1995b: 62).
5.4 Material, urval och avgränsning
Vi kommer nedan redogöra för tillvägagångssättet för hur materialet till studien har valts ut och
behandlats. Insamlingen av artiklarna, vilka är 17 till antalet, har skett via databasen Mediearkivet
(Retriever). I sökningen använde vi oss av två sökord, tillika studiens främsta diskurser;
yttrandefrihet och personlig integritet. Sökorden resulterade i sammantaget 334 artikelträffar, varav 67 i
dags- och kvällspress. Av de 67 träffarna valdes sedan artiklar inom genren åsiktsjournalistik ut,
vilket resulterade i sammanlagt 17 artiklar i tre kategorier; debatt, ledare och krönika. Dessa tre
valdes av anledning att de bedriver just åsiktsjournalistik, om än i annorlunda former; en
debattartikel produceras ofta av personer i ledande ställning eller experter inom ett område och
aldrig från tidskriftens egna redaktörer, en debattartikel fokuserar på sakområden och är inte
personlig. En ledare uttrycker tidningens ställning i olika frågor men är, precis som en
debattartikel, inte personlig. En krönika uttrycker tillskillnad från debatt och ledare personliga
åsikter och ställning i olika frågor och är ofta en anställd och specialist inom området (Jonzon,
2012). Valet av föregående genrer gjordes för att skildra debatten i ett opinionsperspektiv, och
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för att därigenom kunna granska den offentliga debatten mot värdekonflikten, snarare än ett
nyhetsperspektiv.
De 17 artiklar som analysen grundas i utgår från följande dagstidningar; Svenska Dagbladet,
Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Aftonbladet och Expressen – med ett tidsspann från 1994 till
2017. Vi har valt följande med motivering att de ingår bland Sveriges största morgon- respektive
kvällstidningar:
Tabell 5.1: Presentation av studiens insamlade material

5.8 Kodning av material
Vi kommer här beskriva hur vi mer specifikt gått tillväga i kodningen av studiens artiklar.
Eftersom studien utgår från Faircloughs modell, både teoretiskt och metodiskt, kommer
kodningen av artiklarna följa därefter. Vi vill i detta återigen poängtera att text, respektive diskursiv
praktik, måste analyseras var för sig för att den sociala praktiken ska kunna sättas i en större
samhällelig kontext.
Vårt analytiska ramverk har konkretiserats genom följande modell, inspirerad av Medina (Medina
(2013) i Pudas och Dymling, 2013: 26):
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DIMENSIONER
ANALYTISKA
VERKTYG

	
  

TEXT

DISKURSIV PRAKTIK

SOCIAL PRAKTIK

Vokabulär

Interdiskursivitet

Ideologi

Hur gestaltas språket i
artiklarna genom dess
vokabulär och i vilken
kontext framträder
komponenterna?

Hur språkbruket av
olika diskurser ger
uttryck inom, eller
mellan, olika
diskursordningar

Det är genom den
sociala praktiken som
ideologiska element kan
tydas och detta genom
tolkning och
associationer.

Intertextualitet

Hegemoni

Modalitet

Går det i artiklarna
utläsa modaliteter så
som sanning och
tillåtelse?

Hur texter konstrueras
efter redan befintliga
texter

Transitivitet

Hur diskursiva praktiker
ingår i en större social
praktik där
maktrelationer ingår?

Interaktionell kontroll
Hur ser förhållandet
ut mellan aktörerna i
texten, vilka aktörer
medverkar?

Figur 5.1: Analytiskt ramverk av studiens empiriska angreppssätt.
Materialet kommer att kategoriseras och delas upp efter studiens värdefaktorer; yttrandefrihet
och personlig integritet. Detta genom att vi börjar med att läsa artiklarna tillsammans ett flertal
gånger, för att sedan använda oss av markeringar i form av olika färger för att därigenom
kategorisera empirin efter ovanstående analysram. Exempelvis användes röd färg för att påvisa
modalitet i from av sanning, medan grön färg visade på vilka aktörer som medverkade i texten.
5.9 Validitet och Reliabilitet
I detta avsnitt behandlas studiens kvalité genom begreppen validitet och reliabilitet. Validitet syftar
till att redovisa om studien undersökt det den säger sig undersöka, det vill säga huruvida
undersökningen som genomförs för att besvara en fråga – faktiskt besvarar just denna fråga.
Reliabilitet däremot handlar om studiens tillförlitlighet (Bergström och Boreus, 2012: 41-42). En
studies kvalité kan inte enbart mätas efter validitet utan det, tillsammans med reliabilitet är vad
Bergström och Boreus (2012) menar fulländar en god undersökning (ibid).
Tolkningsaspekten är ofta en förekommande reliabilitetsfråga i textanalyser av anledningen att
textens inläsning måste vara tillräckligt noggrann. Med hänsyn till studiens reliabilitet har det
insamlade materialet granskats av oss tillsammans för att på så sätt, som Bergström och Boreus
(2012) indikerar, minimera risken av tolkningsskillnader (ibid); beroende på vem läsaren är kan en
text komma att tolkas annorlunda då läsarens tidigare erfarenheter och förkunskaper spelar in i
uppfattningen av en text. Genom att studera artiklarna tillsammans minskas därmed risken att det
empiriska materialet uppfattas olika, vilket i sin tur hade äventyrat studiens tillförlitlighet.
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Studiens reliabilitet förstärks också genom att vi utförligt beskrivit forskningsprocessens alla led,
allt från Faircloughs angreppssätt till kodning av material, vilket gör studien transparent.
5.10 Etiska ställningstaganden
Det vetenskapliga rådet har utformat fyra grundläggande forskningsetiska principer inom den
humanistiska- och samhällsvetenskapliga forskningen, vilka denna uppsats tagit utgångspunkt
från; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Vetenskapliga Rådet, 1990: 5-6). De forskningsetiska principerna har till syfte att upprätthålla
normer mellan forskare och undersökningsdeltagare och är vägledande för forskare när det
kommer till etiska avgörande gällande den enskilda individen. Då vår studie inte innefattar några
uppgiftslämnare eller deltagare har vi inte behövt beakta etiska övertramp mot individer. De
artiklar som studien granskat är redan publicerade med namn vilket gjort att vi inte behövt ta
hänsyn till att censurera publicisterna av anledning att de själva valt att uttrycka sig i artiklarna.
Efter att ha behandlat kritisk diskursanalys som både teori och metod kommer studiens resultat
och analys i nästkommande avsnitt redogöras för därefter.
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6. Resultat och analys
Nedan redovisas studiens resultat med hjälp av den analysmodell som beskrivs i metodkapitlet.
Den textanalytiska dimensionen inleder avsnittet, för att sedan följas av analys av den diskursiva
praktiken, vilken åtföljs av den sociala praktiken.
6.1 Inläsning av material
Som redan nämnts under metodavsnittet har studiens empiriska underlag lästs flertalet gånger för
att på så vis bilda ett underlag för text- och diskursanalys. Redan innan analys av materialet hade
vi en förförståelse om att yttrandefrihet och personlig integritet ingår i samma diskursordning,
vilket utgör konfliktens grund. Diskursordningen identifieras således av två övergripande
diskurser, vilka ses som avgörande till debatten: förespråkardiskurs för yttrandefrihet och
förespråkardiskurs för personlig integritet - vilket kommer redogöras mer ingående under
analysavsnittet för diskursiv praktik. Som ett första led i analysen kategoriserade vi dem efter
vilken värdekomponent de förespråkar:
Tabell 6.1: Vilken av komponenterna, yttrandefrihet (YF) och personlig integritet (PI), respektive tidning
förespråkar.

6.2 Textanalys
Tabell 6.1 visar att en majoritet av artiklarna förespråkar yttrandefrihet och endast ett fåtal för
integritetsfrågan, något som tydligt konkretiseras genom artiklarnas vokabulär. Aktörerna i
texterna påvisas sedermera sitta en central roll gällande konfliktens framtoning. Detta kan ses
genom två aspekter: 1) artikelns skribent och 2) den interaktionella kontrollen. Artikelns skribent
visade sig vara intressant i förhållande till textens framställning tillika parti i konflikten, vilket kom
att ha betydelse för den diskursiva respektive sociala praktiken.
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Vokabulär, tillsammans med modalitet, transitivitet och interaktionell kontroll kommer figurera
som ramverk i fortgående textanalys. Textanalysen kommer sedermera delas upp efter respektive
värdekomponent för att på så sätt redovisa hur värdekonflikten skildras i debatten.
6.3 Yttrandefrihet
Nedan följer ett antal utdrag, kontinuerligt beskrivna efter studiens analysverktyg, som visar på
hur respektive tidskrift främjar yttrandefrihet framför personlig integritet.
(…) Verklig yttrandefrihet kan endast prövas på genuint impopulära åsikter. Det är en del av
demokratin. Denna skulle beskäras om det blev politiker och domstolar som skulle avgöra vad
som utgör allmänintresse. (…) Professionella medier, som i Sverige är skyddade i grundlag, hotas
av inskränkningar motiverade av vad de oansvariga medierna publicerar. (…) Jag lever hellre i ett
land där en skandaltidning en gång för mycket publicerar ett par suddiga bilder på Kate
Middletons bröst än under ett lagstyrt betongsystem som skulle försvåra och kanske omöjliggöra
också fri journalistik – SvD 3: debatt, 2013.
Ovan citat argumenterar för yttrandefrihet som en demokratisk rättighet och detta genom hög
grad av modalitet i form av sanning; ‘det är en del av demokratin’, ‘professionella medier (...) hotas
av inskränkningar motiverade av vad de oansvariga medierna publicerar’. De kursiverade orden
framställs som en sanning, vilket bringar mer trovärdighet och tyngd. Värdeladdade ord som
“hotas” leder sålunda till negativa associationer, likväl som ‘lagstyrt betongsystem’. Ordval i
negativ framtoning går också urskilja genom nedan sats:
(...) fungerande medier håller tummen i ögat på makthavarna (och varandra), och när politiker
vill öka kontrollen lurar egensinnet i bakgrunden – DN 2: ledare, 2011.
‘Öka kontrollen’ och ‘lurar egensinnet’ är exempel på vokabulär som tyder på att texten ämnar
konstruera politiker som främsta förespråkare för begränsningar i yttrandefriheten med politiska
motiv som anledning. Detta kan härledas till Foucaults maktbegrepp som i teoriavsnittet beskrivs;
den journalistiska professionen sitter idag makt över dagordningen, något som skulle komma att
ändras om inskränkningar, som ett resultat av politiska motiv, i yttrandefriheten görs.
Följande utdrag kan, genom vokabulär, komma att bringa en förlöjligande effekt gentemot
integritetsfrågan överlag:
Begreppet ”personlig integritet” har inte ens en allmänt accepterad definition. (...) Begränsa
gärna Säpos rätt att samla information om mig, men förbjud inte mig att handskas med
information om andra. Det är en allvarlig inskränkning i min yttrandefrihet – Sydsvenskan
2: debatt, 2011.
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Den första meningen i satsen ses förena föregående; ‘begreppet personlig integritet har inte ens
(...)’. Orden ens blir i satsens kontext sammanvävt till en association av ignorans och nonchalans
till debattens motpart. Det, tillsammans med en hög grad av säkerhet (modalitet) framhäver
textens attityd i förhållande till integritetsfrågan, det vill säga mycket skrik i onödan för ett - enligt
texten - “problem som inte finns”.
Nedanstående utdrag från Aftonbladet följs av en bestämd kunskap (modalitet), likväl som
transitivitet:
Yttrandefriheten är viktigare än din privata sfär’. ‘(…) Yttrandefrihet är viktigare än vår
individuella fåfänga. Vi bör vänja oss vid tanken att i det samtida informationssamhället är
vi alla kändisar – Aftonbladet 1: debatt, 2010.
Genom att skriva ‘är viktigare’ styrks satsen som en sanning, vilket påverkar trovärdigheten i en
positiv riktning. Hade satserna istället konstruerats enligt ‘kan vara viktigare’ hade texten
införlivat en lägre säkerhet. Även modalitet i form av tillåtelse kan genom satsen tydas då texten
bjuder in läsaren till deltagande. Detta konstrueras genom ordval som “din”, “vi” och “vår”; (...)
din privata sfär (...), (...) vår individuella fåfänga (...), (...) vi bör vänja oss (...). Transitivitet å andra
sidan urskiljs enligt följande; ‘vi (subjekt) bör vänja oss vid tanken (händelse) att i det samtida
informationssamhället är vi alla kändisar (objekt). Genom transitivitet uttrycker satsen
informationsutvecklingen som en naturlig process, men utlämnar aktören/-r som är anledningen
till utvecklingen. Därmed anses utvecklingen i satsen vara något som bara bör accepteras, utan att
vi som läsare får veta vilka handlingar eller processer som lett fram till det samtida
informationssamhället. Fokus läggs alltså vid effekterna, snarare än hur samhället kom att hamna
just i denna situation.
Citatet från Expressen nedan visar på exempel där hög respektive låg modalitet brukas. Den
första satsen motsvaras av det senare eftersom dess vokabulär; ‘förmodligen innebär (...)’ påvisar
en låg säkerhet vilket i satsen resulterar i osäkerhet då den inte framställs som en sanning, utan
endast ett löst antagande. Modaliteten hade höjts om satsen istället konstruerats efter en mer
bestämd kunskap, exempelvis ‘nätet innebär’. Att meningen sedermera fabriceras som en fråga
gör att läsaren bjuds in till reflektion, vilket tenderar till modalitet i form av tillåtelse.
Förmodligen innebär nätet ett hot mot den materiella upphovsrätten. And so what?’ (...).
‘Hittills - det visar det mesta av den historiska erfarenheten- har lagstiftning aldrig kunnat
stoppa teknologisk utveckling – Expressen 1: debatt, 2009.
Så riskerar Sverige att ruttna inifrån - Expressen 3: debatt, 2010.
Modalitet kan i den andra satsen konkretiseras genom dess höga grad av säkerhet. Satsen
implicerar av en tämligen offensiv vokabulär genom ordvalet ‘ruttna inifrån’ – vilket i
sammanhanget kan ses som en metafor för att demokratin håller på att falla samman.
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6.3.1 Interaktionell kontroll för yttrandefrihet
Att genomföra en kritisk textanalys efter interaktionell kontroll innebär att undersöka vilka som
står som avsändare likväl vilka aktörer som nämns i texterna. Vi kan genom förespråkare för
yttrandefriheten finna en gemensam nämnare samtliga tidskrifter mellan, nämligen att politiker
gestaltas som hämmande gentemot den demokratiska rättighet yttrandefriheten utgör. Detta gör
att den journalistiska professionen och den politiska utgör en tämligen spänd relation. Relationen
blir påtaglig i mening att det främst är journalister som förordar och står bakom en majoritet av
artiklarna, varav enstaka artiklar företräds av personer sittande högre positioner, exempelvis
professorer och chefsjurister.
De medier som genom digitaliseringen etablerats beskylls av den journalistiska yrkeskåren som
upphov till debatten genom dess bristande etiska förhållningssätt. Ett förhållningssätt de
grundlagsskyddade medierna är förrättade med genom de pressetiska reglerna. Å andra sidan
framkommer det i textanalysen att medborgarna anser att medierna, oavsett nivå inom den
journalistiska professionen, i största allmänhet brister i etikrelaterade frågor - men att detta inte är
underlag nog för att begränsningar i yttrandefriheten ska göras. Förespråkare för yttrandefrihet
menar däremot att yttrandefriheten bör anpassas till det medie- och informationssamhälle som
idag råder.
Sammantaget visar textanalysen på en tydlig indikation; argumentationen för yttrandefriheten
grundas i den demokratiska frågan – det är en rättighet som vid eventuell begränsning strider mot
den svenska demokratins rättsliga värdegrund.
6.4 Personlig integritet
Som innan följer här ett antal utdrag, kontinuerligt beskrivna efter studiens analysverktyg, som
visar på hur respektive tidskrift främjar personlig integritet framför yttrandefrihet.
Personlig integritet offras i den okontrollerade teknikrevolutionen – Sydsvenskan 1: debatt,
2004.
Ovanstående citat består av såväl modalitet som transitivitet. Transitivitet i den mån att personlig
integritet betraktas som ett objekt, offras som en händelse och i den okontrollerade teknikrevolutionen
som ett subjekt. Återigen får vi som läsare inte veta varför den personliga integriteten ”offras”,
bara att den offras som en effekt av teknikutvecklingen. Hög grad av modalitet och bestämd
kunskap genererar i satsen en hög säkerhet. Hade meningens konstruktion istället påvisats
följande hade den inkluderats av en tämligen låg säkerhet; ‘personlig integritet kan offras i den
okontrollerade teknikrevolutionen’. Föregående konstruktion uttrycker ingen bestämd kunskap
och kan därigenom inte anses ha en hög trovärdighet, vilket den originella satsen besitter. Att
satsen sedan innefattas av stark vokabulär som “offras” och “okontrollerade” speglar en tämligen
offensiv framtoning av konflikten och bringar satsen tyngdpunkt med anledning att
integritetsfrågan blir underordnad tekniken.
Nedanstående utdrag besitter precis som föregående en hög modalitet i såtillvida att de inte
innehåller några tvetydigheter utan är byggd efter en bestämd satskonstruktion:
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Skydd av personlig integritet viktigare än yttrandefrihet – DN 1: debatt, 2017.
(...) Sociala medier-entreprenörer har gång på gång visat sig ovilliga att respektera sina
användares personliga integritet. Det är med andra ord ingen tvekan om att det finns skäl att
lagstifta - SvD 4: krönika, 2012.
Tillskillnad från ovanstående satser identifieras följande av låg modalitet:
(...) Ibland kritiseras Sverige för bristfälligt skydd av medborgarnas personliga integritet.
Någon kritiker har till och med kallat vårt land för "det personliga integritetsskyddets u-land
(...) I Sverige väger (på ett unikt sätt) allmänintresset avsevärt mycket tyngre än den
personliga integriteten – DN 3: debatt, 1994.
Ord som “ibland” och “någon” modererar påståendet i satsen och kan därmed inte knytas till en
självklar sanning. Däremot kan satsens sista mening indikera en högre modalitet då den bygger på
bestämd kunskap och säkerhet. Det blir även av intresse att lyfta ‘integritetsskyddets u-land’ som
vokabulär då det associerar till länder med tydliga utvecklingsområden, vilket texten i direkt
mening antyder att Sverige som i-land har mycket att jobba på i frågor rörande skydd för det
privata.
6.4.1 Interaktionell kontroll för personlig integritet
Förespråkare för yttrandefrihet förde argumentation i hur den demokratiska rättsstaten hotas vid
eventuella regleringar av yttrandefrihetsgrundlagen, medan förespråkare för personlig integritet
istället riktar fokus på de utmaningar digitaliseringen kommit att medföra. Det blir de facto tydligt
att de båda värdefaktorerna, trots olika ståndpunkter, finner gemensamma nämnare i de aktörer
som nämns. De båda sidorna brukar politiker, medier och medborgare i ett aktörsperspektiv - om
än med markanta skillnader vad gäller utformning och argumentation. I argumentationen för den
personliga integriteten nämns politiker i en kritisk anda då de inte törs ta det ansvar som
integritetsfrågan behöver - utan överlämnar det till Datainspektionen, vilka i sin tur också får
kritik för att inte kunna handskas med den typen av frågor. Om medierna i förespråkare för
yttrandefrihet baktalade “oseriösa” medier som bidragande faktor till debatten, stöter medier i
generell mening på stort motstånd i integritetsfrågan - seriösa eller inte.
Medan förespråkare för yttrandefrihet i stora drag identifieras av journalister, finner
integritetsfrågan en mer breddad vidd. Respektive artikel som återfinns i den senare kategorin är
producerad av skribenter med olika bakgrunder och professioner; krönikörer, professorer,
journalister och politiker, vilka flertalet använder EU som viktig aktör i argumentationen för
integritetsfrågan.
6.5 Sammanfattning textanalys
Vi har i ovanstående avsnitt behandlat studiens material utifrån ett textanalytiskt perspektiv. Det
bör dock poängteras att de artiklar som främjar yttrandefrihet inte försummar personlig integritet
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eller vice versa. Snarare nämns personlig integritet (i en majoritet av artiklarna) som en central
rättighet och livsvärde, men att integritetsfrågan som värdefaktor inte får äventyra den
demokratiska rättighet yttrandefriheten innebär. Det är även av central vikt att betona att
begreppet personlig integritet på den samhälleliga nivån anses vara svår att definiera - vilket utgör
problematik. I artiklarna argumenteras det, genom definitions-svårigheterna, vara svårt att avgöra
vad som är integritetskänsligt och inte, samt vilka distanser som ska avgöra detta. Noterbart är
också att transitivitet som analysverktyg inte återfinns i samma omfattning som modalitet. Detta
kan bero på att den genre vi i studien undersökt är åsiktsjournalistik, vilket oftast innefattar
aktörer – något som i ett senare led gör det svårt att identifiera transitivitet eftersom det som
analysverktyg utelämnar just aktörer.
Efter att ha behandlat den textanalytiska dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell,
kommer studien i ett fortsatt led beakta den diskursiva praktiken.
6.6 Analys av diskursiv praktik
Genom textanalysen har vi kunnat identifiera ett antal diskurser som bildar debattens
utgångspunkt. Dessa kommer redogöras för i relation till begreppen interdiskursivitet och
intertextualitet. Då det är debatten mellan yttrandefrihet och personlig integritet som undersökts,
har argumenten där till figurerat som en naturlig process – mycket eftersom de är av kategorin
åsiktsjournalistik. Det innebär att intertextualitet återfinns i samtliga artiklar; argumenten som
konstruerats återfinns i ett redan befintligt underlag och bringar tyngd i respektive argumentation,
vilket denna analys kontinuerligt kommer visa.
Yttrandefrihet och personlig integritet har två framträdande diskurser; förespråkardiskurs för
yttrandefrihet och förespråkardiskurs för personlig integritet. Dessa diskurser utmärks av ett antal
underdiskurser, vilka sätter dem i ett interdiskursivt förhållande till varandra.
6.6.1 Förespråkardiskurs för yttrandefrihet
Inom förespråkardiskurs för yttrandefrihet kan fem underdiskurser tydas; demokratidiskurs,
politikerdiskurs, mediediskurs, begreppsdiskurs och medborgardiskurs – vilka alla kommer
beskrivas nedan.
Den demokratiska diskursen argumenterar för hur inskränkningar i yttrandefriheten inte enbart
påverkar den mediala arenan, utan hur samhällets struktur överlag försvåras – både vad gäller
mikro- såväl som mikronivå. Detta kan i sammanhanget kopplas till Petäjäs (2006) forskning som
tidigare behandlats, att yttrandefriheten – som en demokratisk rättighet – ska ses som ett
kollektivt gott för samhället i sin helhet. Ovan exempel och offentliga handlingar kan komma att
medföra obehagskänslor för den enskilda individen, något som argumenteras inte vara tillräckligt
för att begränsningar i yttrandefriheten ska göras. Det menas också att det inte enbart är
medierna som har ett ansvar mot integritetsfrågan. För att yttrandefrihet ska fortlöpa som en
demokratisk rättighet läggs även vikt på den enskilda medborgaren att upprätthålla god
medieetik. Att i argumentationen sedan använda exempel på regimer där yttrandefriheten är
starkt reglerad till förmån för politiska motiv kan härledas till Kabani och Hellmans (2013) studie;
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regimer som sitter på stora maktpositioner använder sig av svepskäl för att undanskymma
bakomliggande motiv, det vill säga att regimens maktposition ska förbli intakt. Nedanstående
utdrag visar hur skribenten använder den auktoritära ideologin som underlag till sin egen
argumentation, det vill säga hur redan befintlig kunskap om den Ukrainska regimen används som
stöd i påståendet. Detta gör att intertextualitet tyds:

Nu är Sverige inte Ukraina. Det finns ingen risk att vi går samma väg som Ukraina och
inskränker de medborgerliga rättigheterna på ett så skrämmande sätt – SvD 2: debatt, 2004.
Det som framkom i textanalysen är att politiker gestaltas som de aktörer som är drivande i frågan
om inskränkningar i yttrandefriheten, något som argumenteras vara för att de själva vill besitta
mer kontroll. Detta utgör grunden i den politiska diskursen. Istället för att politiker ska begränsa
yttrandefriheten, hävdas det att politiker – vid brott mot integritetsfrågan – måste driva enskilda
bedömningar för respektive situation, något de idag förskjuter till Datainspektionen.
Datainspektionen får i sammanhanget kritik för att enbart intressera sig för de lagar de själva
bevakar, vilket förespråkare för yttrandefrihet ser som ett partiskt agerande då de lägger fokus på
integritetsfrågan snarare än yttrandefrihetens rättigheter. Nedan följer ytterligare exempel på där
intertextualitet används för att styrka redan befintliga argument:
Europaparlamentet sa med bred majoritet nej till det här i höstas – Expressen 3: debatt, 2009.
Innan utdraget hade skribenten argumenterat mot hur privata aktörer ska få filtrera internet,
vilket finner stöd från Europaparlamentet och sätter texten i en mer trovärdig kontext.
Precis som att politiker gestaltas som demokratiskt hämmande, skuldbeläggs här ”oansvariga
medier” för att vara upphovsmän till debatten genom dess bristande förhållningssätt till etik. Det
utgör därmed mediediskursen. De professionella medierna menar att de följer sina etiska riktlinjer,
medan medier av nyare karaktär har stora medieetiska brister – vilket de professionella medierna
menar får ta konsekvenserna av. Mediers brist i etiska frågor, professionella eller inte, anses dock
i ett medborgarperspektiv inte vara tillräckligt för att inskränkningar i yttrandefriheten ska göras.
Medborgardiskursen menar istället att yttrandefriheten ska anpassas till det mediesamhälle
digitaliseringen medfört, då medborgarnas medie- och kommunikationsvanor kommit att
förändrats. Detta går i linje med tidigare presenterad forskning om yttrandefrihet i dagens
mediekultur, vilket onekligen har påverkan på integritetsbegreppet och konkretiseras genom
följande artikels intertextualitet:
Resultatet indikerar att yttrandefrihet som värde inte är ifrågasatt men att många medborgare
anser att det finns behov av anpassning till en verklighet där digitaliseringen har ändrat
förutsättningarna (...) – DN 1, debatt: 2017.
Integritetsbegreppet är enligt förespråkare för yttrandefrihet svårdefinierat, vilket utgör en stor
problematik då det innefattas av olika innebörder beroende på vilken situation det befästs inom.
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Inom begreppsdiskursen försummas sällan integritetsfrågan, däremot anses den vara ogripbar på
grund av dess definitionsproblematik – vilket gör att det i praktiken lättare kan missbrukas.
Ovanstående avsnitt har redogjort för de underdiskurser som ligger inom yttrandefrihetens
diskursordning, varvid vi nu kommer behandla studiens andra värdekomponent, tillika huvuddiskurs; personlig integritet.
6.6.2 Förespråkardiskurs för personlig integritet
För att påbörja vad förra stycket avslutade är integritetsbegreppets svävande definition och
mångtydiga influenser något som förespråkare för personlig integritet inte motsätter sig. De anser
däremot att den offentlighetsprincip som i Sverige råder har gjort att yttrandefriheten som värde
besitter ett större allmänintresse än integritetsfrågan. Förutom att medborgardiskurs,
politikerdiskurs och mediediskurs även i integritetsfrågan brukas (om än i annan spegling och
omfattning), har ytterligare två diskurser gått att urskilja; EU-diskurs och digitaliseringsdiskurs.
Mediediskursen riktar här, tillskillnad från föregående, skarp kritik till alla medier av anledning att
de anses vilja förminska integritetsfrågan av kommersiella skäl och publiceringsintresse – vilket
kan härledas till Englunds (2002) forskning om medierapportering som rör olyckor och/-eller
katastrofer; rapportering av denna karaktär sitter ett högt läsarvärde, ämnen vars frågor ofta
aktualiserar etiska dilemman i relation till den personliga integriteten. Detta finner stöd från
Ekström och Nohrstedts (1996) studie om journalisters etiska problem. Inte sällan används privat
lidande i marknadsmässiga syften, vilket gör att etiska och moraliska principer nedprioriteras till
förmån för kommersiella intressen. Nedan visas ett exempel på intertextualitet där statistik från
en medborgarundersökning används för att påvisa mediernas etiska brister:
Det visar sig också att många medborgare är kritiska - det gäller särskilt mediernas bristande
respekt för personlig integritet, där 60 procent anser att medierna brister i respekt – DN 1,
debatt: 2017.
Det menas att medier, främst journalister, genom inskränkningar i yttrandefriheten fortfarande
kan bedriva sin profession mot de ansvarsfunktioner den sociala ansvarsideologin grundas i. Det
vill säga att de alltjämt kan driva samhällsnyttig journalistik i mening att de fortfarande kan
granska offentliga myndigheter och organ. Däremot möter professionen motstånd när det
kommer till information om enskilda individer. Här kan funktionsteorin lyftas i en än mer
konkretare kontext; medierna verkar som en tredje statsmakt där främsta uppgiften är att granska
och upprätthålla demokratin, men där argumentationen i senare fall tyder på att de är mer
benägna att ägna sig åt försäljningsstatistik snarare än samhällsnyttig information. Underdiskursen
styrks ytterligare genom dess tillhandahållande av intertextualitet:

	
  

Frän kritik mot medierna har uttalats av såväl Europarådet som EU-parlamentet med
användande av termer som “slaskjournalistik, “personförföljelse”, “ryktesspridning” och
“manipulation”- DN 3, debatt: 1994.
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De nya medier som digitaliseringen medfört ligger till grund för digitaliseringsdiskursen, en diskurs
som förändrat förutsättningarna för den personliga integritetens innebörd – vilket kan förklara
varför det idag är ett svårdefinierat begrepp. Det framkommer således att skyddet mot den
personliga integriteten fallerar genom (den ständigt utvecklande) teknikrevolutionen, mer
konkret; lagsamhället hinner inte med den teknologiska utvecklingen. Genom
digitaliseringsdiskursen har EU, vilket här representeras av EU-diskursen, i dess EU-direktiv
kommit att behandla frågan om hur företag ska få lagra information om privatpersoner.
Inskränkningar hade här kommit att innebära negativa konsekvenser för de IT-företag som
använder informationen som affärsidé – bland annat IT-jättarna Apple, Google och Facebook.
Det framkommer också att EU-diskursen värnar om yttrandefrihet som en demokratisk rättighet,
men att integritetsfrågan i debatten väger tyngst – vilket är i direkt motsättning till motsatt
förespråkardiskurs.
Noterbart är att motparterna de facto är eniga om att ansvaret för integritetsfrågan bör ligga på
politikernas bord – och inte förskjutas till andra myndigheter som Datainspektionen då de, som
redan klargjorts, endast kan behandla problem efter det att etiska övertramp gjorts. Politiker får
därmed kritik, oavsett sida i debatten, för att inte driva ett förebyggande arbete mot etiska
övertramp som de nya medierna (främst digitala medier) i allt högre grad kommit att medföra.
Istället, påstås det, står Datainspektionen handfallna i frågan.
6.7 Sammanfattning diskursiv praktik
Genom att sätta de båda huvuddiskurserna i förhållande till varandra kunde ett antal
underdiskurser urskiljas, vilket bildade interdiskursivitet. Den diskursiva praktiken, genom
textanalysen, har kommit att landa i en förståelse för debattens utmärkande diskurser. Som det
teoretiska såväl som metodologiska ramverket klargjort är det först efter att den diskursiva
praktiken, tillsammans med studiens textanalytiska delar, som den sociala praktiken kan
analyseras, och följer nedan.
6.8 Analys av social praktik
Efter ovan behandlade analyser kommer de två innersta boxarna i Faircloughs modell nu
appliceras mot den yttersta – social praktik. Detta för att sätta den textanalytiska och diskursiva
dimensionen i en bredare, samhällelig, kontext. Genom att klarlägga relationen mellan de
identifierade diskursiva praktikerna, i relation till den diskursordning de verkar inom, kan
ideologiska konsekvenser i den sociala praktiken behandlas. Begreppet hegemoni kommer lyfta
ojämlika maktförhållanden, vilket det i debatten finns tydliga indikationer på. Respektive
förespråkardiskurs använder sig av argument med hög grad av modalitet för att på så vis
presentera en mer verklighetstrogen bild, det vill säga framställa vissa sanningar som verkligheten
mer övertygande än andra. Detta betyder samtidigt att vissa diskurser belyses, medan andra
hamnar i skuggan. Genom att utesluta vissa aktörer konstrueras enkelriktade uppfattningar om de
olika värdena, vilket i ett senare led kan komma att ha inverkan på den sociala praktiken.
Sammantaget kan respektive förespråkardiskurs, och dess tillhörande underdiskurser,
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konkluderas enligt följande; medan förespråkare för yttrandefrihet använder sig av
demokratidiskurs som främsta argument i debatten, använder sig förespråkare för personlig
integritet av en digitaliseringsdiskurs. Detta för att stärka respektive ställning i debatten och
intentionen om att övertyga. Med andra ord väljs underdiskurser som gynnar respektive
ställningstagande – medan underdiskurser som missgynnar ambitionen att övertyga väljs bort.
Vidare kommer fokus riktas mot de två övergripande diskurser som analysen av den diskursiva
praktiken kom att urskilja; förespråkardiskurs för yttrandefrihet och förespråkardiskurs för
personlig integritet. Som redan nämnt utgör dessa debattens diskursordning, tillika den arena
värdekonflikten verkar inom. De underdiskurser som genom förespråkardiskurserna tytts, bildar i
sin tur ytterligare diskursordning till respektive förespråkardiskurs de verkar inom:
Förespråkardiskurs för yttrandefrihet identifieras av underdiskurserna demokratidiskurs,
begreppsdiskurs, mediediskurs, politikerdiskurs och medborgardiskurs.
Förespråkardiskurs för personlig integritet identifieras av underdiskurserna digitaliseringsdiskurs,
EU-diskurs, mediediskurs, politikerdiskurs och medborgardiskurs.
Vad som tydligt kan läsas mot ovan underdiskurs är att de tre sistnämnda diskurserna återges i
respektive förespråkardiskurs. Detta gör att de bildar ett interdiskursivt förhållande – om än i
olika företeelser.
Tydligt är att förespråkardiskurs för yttrandefrihet dominerar debatten, vilket i stort representeras
av den journalistiska professionen som lägger tonvikt vid den demokratiska diskursen. Som redan
yttrats försummas sällan integritetsfrågan, men konflikt uppstår när frågorna för den personliga
integriteten medför sociala konsekvenser för yttrandefrihet som en demokratisk rättighet – vilka
politikerna inte sällan får ta skulden för. En majoritet av artiklarna förespråkar yttrandefrihet, och
en majoritet av artiklarna är producerade av journalister. Detta gör att konflikten finner en
ideologisk vinkel då professionen, som samhället överlag, naturaliserar yttrandefrihet; det ses som
en självklar rättighet i det demokratiska samhället på såväl samhällsnivå som individnivå. Denna
ideologiska självklarhet får de facto konsekvenser när aktörsperspektivet, genom digitaliseringen,
vidgas och försätter andra samhälleliga värden som integritetsfrågan på sin spets.
Förespråkardiskurs för yttrandefrihet förbinds även av begreppsdiskurs som en säregen
underdiskurs mot dess motpart. Ett samband i relation till den demokratiska diskursen går att
tyda i mening att begreppet personlig integritet inte sitter samma position som yttrandefrihet. Det
menas att yttrandefrihet och dess innebörd är väl känt inom den svenska demokratin, medan
personlig integritet har en mer svävande definition – vilket i debatten används som argument då
begreppet inte ges samma precisa definition som yttrandefrihet. Integritetsfrågan å andra sidan
möter debatten och föregående underdiskurs med stöd från EU- samt digitaliseringsdiskursen.
Precis som att förespråkare för yttrandefrihet använder demokratiska värdegrunder som
argument, använder förespråkare för personlig integritet hotet som den fortgående
digitaliseringen medfört till det demokratiska samhället. EU-diskursen och
digitaliseringsdiskursen ligger i kontexten nära varandra av anledning att de främjar liknande
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ställning i konflikten; den personliga integriteten utmanas av digitaliseringens framfart, vilket EU
(främst genom Europakonventionen) vill råda bot på genom regleringar i form av EU-direktiv.
Underdiskurserna kan sägas syfta till en sak, nämligen vilken av de två förespråkardiskurserna
som framställer värdekonflikten som mest dystopisk. Medborgardiskursen till exempel, ter sig
olika beroende på vilken förespråkardiskurs som står i förfogande – men där den gemensamma
nämnaren bygger på illustrationen av en till synes olöslig ideologisk komplikation;
inskränkningar på våra demokratiska rättigheter, eller inskränkningar på vår personliga integritet.
Den hegemoniska processen blir mot detta distinkt då respektive förespråkardiskurs använder sig
av makt för att skingra rädsla; vill vi ha ett samhälle som begränsar våra demokratiska rättigheter
(förespråkare för yttrandefrihet)? Eller vill vi ha ett samhälle där vår personliga integritet riskeras
gå förlorad (förespråkare för personlig integritet)?
De resterande underdiskurserna som faller under den senare diskursordningen är politikerdiskurs
och mediediskurs, varav den första endast nämns flyktigt i integritetsfrågan och markant desto
mer i yttrandefrihet. De båda motpolerna är genom den politiska diskursen ense om att politiker
bör ta ett större ansvar när det kommer till integritetsfrågor, men efter det är diskursen
meningsskiljaktigheter påtagliga. Förespråkare för personlig integritet riktar ingen närmare kritik
till politiker utan skuldbelägger medier för att vara upphovsmän till debatten, medan förespråkare
för yttrandefrihet lägger den mesta skulden på politiker att vilja begränsa den demokratiska
rättigheten av politiska skäl. Det senare synliggör en maktkonflikt mellan den journalistiska sfären
och den politiska; den journalistiska, likväl som den demokratiska, ideologin krockar med
förutsättningar det teknologiska samhället kommit att bringa – vilket fått politiker att reagera,
vilket förespråkare för yttrandefrihet menar enbart är ett svepskäl för att skaffa sig en större
kontroll. Journalister möter också, precis som integritetsfrågan, motstånd genom digitaliseringen i
den mån att alla kan agera konsument och producent av information – något som öppnat upp
nya informationskanaler vilka inte nödvändigtvis följer samma etiska regelverk som pressen
inkluderas av.
Vidare kommer den diskursiva praktiken sättas i samband med den hegemoniska processen för
att på så vis se om, eller hur, den diskursiva praktiken transformerar eller reproducerar
diskursordningen och i förlängningen rådande maktrelationer. Den hegemoniska kampen drivs,
genom den diskursiva praktiken, onekligen av journalister eftersom att de är minst benägna att
begränsa yttrandefriheten. Inskränkningar i yttrandefriheten kan komma att innebära negativa
konsekvenser och begränsningar för yrkets profession, även om det rent ideologiskt upprätthålls
– det vill säga enligt den sociala ansvarsteorins funktioner. Intressant är att inte en enda av de
granskade artiklarna besvarar kritiken från en politisk synvinkel, vilket gör det än mer tydligt att
den journalistiska yrkeskåren är mer benägna att driva debatten.
Värdekonflikten omges i den sociala kontexten av aktörer som kan komma att innebära
konsekvenser för den ideologiska, politiska och sociala praktiken. Den ideologiska i mening att
ideologin om mediernas funktion i samhället skiljer sig beroende på aktör. Förespråkare för
yttrandefrihet menar att den sociala ansvarsideologin upprätthålls genom den professionella
yrkeskåren, men inte av det nya medielandskapet/- informationssamhället digitaliseringen
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medfört. Förespråkare för integritetsfrågan menar å andra sidan att de funktioner som den sociala
ansvarsideologin besitter, fallerar oavsett medienivå. Av resultatet att tyda kan därmed den sociala
ansvarsideologin, i den svenska kontexten, mer och mer komma att likna den frihetliga ideologin,
mycket beroende av det nya informationssamhället; de professionella medierna konkurrerar inte
längre enbart med varandra, utan nu också med samhället i stort på såväl mikro till makronivå.
Utifrån resultatet kan även de politiska konsekvenserna diskuteras om begränsningar i
yttrandefriheten görs. Yttrandefriheten får vid en statlig reglering konsekvenser på demokratin i
en bredare skala vilket innebär sociala konsekvenser på rådande diskursordning. Debattens
diskursordning kan därmed komma att skapa en social förändring i den mån inskränkningar i
yttrandefriheten tillämpas. Beroende på vilken typ av begränsning som genomförs, kommer den
sociala förändringen följa därtill. Nyligen trädde EUs nya datalag, GDPR, i laga kraft vilket kan
vittna om en social förändring i den mindre skalan. Här påverkas inte yttrandefriheten speciellt
mycket, mer än att företag och organisationer måste erhålla ett godkännande från enskilda
individer om (fortsatt) insamling och lagring av personuppgifter. Skulle inskränkningar göras
enligt den auktoritära ideologin, det vill säga att staten åberopar begränsningar till förmån för
politiska motiv, hade den sociala konsekvensen av diskursordningen blivit markant större och
påtaglig – både vad gäller medier, samhälle och den enskilda individen.
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6.9 Sammanfattning
Vi kommer nu att sammanfatta studiens frågeställning efter ovanstående analys.
1. Hur skildras debatten kring yttrandefrihet och personlig integritet i den svenska dags- och
kvällspressen?
Det blir genom textanalysen tydligt att de båda värdekomponenterna, genom hög modalitet,
behandlas olika beroende på aktör. Det är tydligt att förespråkare för yttrandefrihet utgör en
majoritet av artiklarna, vilket tyder på att de är mer benägna att driva debatten. Respektive
motpol i debatten förmedlar sedermera sina budskap genom dystopiska associationer, det vill
säga hur motsatt sida innebär hot mot antingen demokratin eller integritetsfrågan.
2. Vilka diskurser kan ses som bidragande faktorer till värdekonflikten?
De övergripande diskurser som utgör debattens bidragande faktorer är förespråkardiskurs för
yttrandefrihet och förespråkardiskurs för personlig integritet. Tillsammans bildar dessa debattens
diskursordning. Utöver de övergripande diskurserna identifierades ett antal underdiskurser;
mediediskurs, politikerdiskurs, medborgardiskurs, demokratidiskurs, begreppsdiskurs,
digitaliseringsdiskurs och EU-diskurs – vilka i sin tur bildar diskursordning mot respektive
förespråkardiskurs.
3. Utifrån de diskurser som identifieras, vilka sociala konsekvenser kan dessa tänkas ha på
den sociala praktiken?
Svaret på denna fråga är att, beroende på vilken förespråkardiskurs som står i förfogande, likväl
som dess omfattning, kan de sociala konsekvenserna komma att te sig olika. Förespråkardiskurs
för yttrandefrihet kan få allt från minimala konsekvenser till konsekvenser som har en direkt
påverkan på det demokratiska samhället i stort – beroende på i vilken grad staten väljer att
begränsa yttrandefriheten, och till vilka motiv. Sociala konsekvenser av förespråkardiskurs för
personlig integritet kan å andra sidan vara att förvänta om inga inskränkningar i yttrandefriheten
görs – vilket ligger till konfliktens grund då integritetsfrågan idag utmanas till följd av det nya
medie- och informationssamhället.
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7. Diskussion
Studiens intention var att undersöka hur värdekonflikten mellan yttrandefrihet och personlig
integritet skildras och behandlas i debatten i den svenska dags- och kvällspressen. Genom en
kritisk diskursanalys, utifrån Faircloughs tredimensionella modell, har studien skildrat konflikten
efter debattens förespråkardiskurser och hur argumentationen därtill motiveras i förhållande till
respektive motpart. Detta för att sedan diskutera tänkbara sociala konsekvenser. Denna
diskussion delas upp i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion för att därefter
komma med förslag på vidare forskning.
7.1 Resultatdiskussion
Redan innan analys av resultat konstaterades att en majoritet av artiklarna förespråkar
yttrandefrihet. I den textanalytiska dimensionen framkom att de aktörer som var mest benägna
att driva debatten för yttrandefrihet var journalister. De i sin tur riktade skarp kritik till det
politiska styret med det implicita argumentet att de vill begränsa yttrandefriheten av politiska skäl
– och använder integritetsfrågan som svepskäl. Detta konkluderar konfliktens motpoler genom
ett aktörsperspektiv; journalister (yttrandefrihet) och politiker (personlig integritet). Tydligt blir
även att det är den journalistiska yrkeskåren som har mest att ”förlora” vid eventuell
upptrappning av konflikten, vilket i sin tur kan förklara varför de är mest benägna att
argumentera för yttrandefrihetens värdegrund. Politiker å andra sidan speglas till stor del endast
genom förespråkare för respektive diskurs, något som tyder på att de inte finner samma aktualitet
i frågan som föregående. Det går genom analysen därför inte, mer än lösa antaganden baserade
på motpartens argument, visa på politikernas ståndpunkt i konflikten på samma sätt som de
journalistiska.
Det blir således intressant att diskutera artiklarna efter året de publicerades. Det blir genom
resultatet påtagligt att artiklar efter 2006 och framåt nämner digitaliseringen som drivande effekt
till informationssamhällets transformation, det vill säga att det inte längre enbart är etablerade,
grundlagsskyddade, medier som kan publicera innehåll. Digitaliseringen menas genom debatten
ha medfört att även den enskilda individen, i en bredare skala, både kan publicera och konsumera
innehåll på ett annat sätt än tidigare. Detta kan i direkt mening sägas vara en av debattens
grundstenar eftersom att den etiska frågan om personlig integritet förstärkts i det samhälle
digitaliseringen bringat; den etiska frågan gäller inte längre enbart mediehusen, utan samhället
överlag måste förhålla sig till medieetik för att det demokratiska värnandet ska hållas intakt –
något som idag ifrågasätts och kan ses som upphov till debatten. För att på en mer konkret bas
förankra föregående har vi nedan illustrerat en figur som visar hur debatten gestaltar den etiska
transformationen:
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Medier som agerar
efter pressetiska
regler.

Nya medier och aktörer som
digitaliseringen kommit att
medföra, vilka nödvändigtvis
inte sitter samma etiska
förhållningssätt som
traditionella medier.

Figur 7.1: Visar hur den mediala arenan förändrats i takt med digitaliseringens upptåg och därigenom hur det
etiska förhållningssättet förändrats.
Den mindre cirkel illustrerar de traditionella mediernas etiska förhållningssätt genom de
pressetiska reglerna, medan den större cirkeln konkretiserar de medier och aktörer digitaliseringen
bringat. Det finns mycket forskning kring den lilla cirkeln, desto mindre kring den större. En
naturlig orsak till detta är att den yttre cirkeln kommit att etablerats på senare tid, vilket gjort att
forskningen om densamma finnes tunn. Men ack så viktig. Detta medför att den personliga
integriteten i den inre cirkeln till stor del skyddas av de publicistiska reglerna, medan aktörerna i
den yttre inte nödvändigtvis besitter samma, etiska, förhållningssätt. Därmed kan detta sägas
utgöra en stor del till debattens ursprung då det i dagens mediesamhälle inte enbart är medierna,
traditionella som nya, som agerar publicister. Enskilda individer kan idag både publicera och
konsumera information, något som kommit att ifrågasätta yttrandefriheten. Detta för att de inte
innefattas av samma etiska regelverk och behöver därmed inte verka efter ”god medieetik” på
samma nivå som de etablerade medierna, vilket kan sammanfattas följande; den inre cirkeln kan
fortfarande sägas verka efter sociala ansvarsideologin och mediernas centrala funktioner, medan
den senare snarare finner likheter med den frihetliga ideologin – det vill säga frihet utan ansvar.
Ovan stycke leder onekligen till frågan om vi, genom begränsningar i yttrandefriheten, även
behöver lagstifta den yttre cirkeln för att samma etiska förhållningssätt mot integritetsfrågan ska
bibehållas. Enligt debatten är svaret nej. Däremot skymtas ett moment 22 i form av att aktörer,
oavsett profession och kategori, inte sällan är villiga att begränsa vissa delar av yttrandefriheten –
och andra inte. Detta leder till ett dilemma då personliga åsikter om begränsningar i
yttrandefriheten baseras efter individuella värderingar, intressen och erfarenheter etc. och alla,
oavsett nivå, har olika värderingar, intressen och erfarenheter om vad som bör begränsas – och
inte. Så frågan är, vem ska avgöra vad som är integritetskänsligt för just dig?
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7.2 Metoddiskussion
Den kritiska diskursanalys som studien följer är ett relativt nytt område för oss. Vi var innan
studien inte bekanta med varken Fairclough eller hans tredimensionella modell, utan endast
diskursanalys i generell mening. I efterhand kanske ett större material och tidsram hade varit att
föredra för att en studie av denna karaktär ska nå sin fulla potential. Materialet valdes med hänsyn
till den tidsram som följde, varför ett större material eller material av annan karaktär möjligtvis
hade genererat ett annat omfång och resultat. En kritisk diskursanalys bygger mycket på
association och tolkning, vilket i sin tur bygger på värderingar, förutfattade meningar och
erfarenheter etc. Det gör att vi som forskare varit tvungna att rätta oss efter ett opartiskt synsätt i
studiens analytiska delar för att studiens reliabilitet ska hållas intakt.
7.4 Vidare forskning
Även fast värdekonflikten sedan länge är väl känd, både inom det medie- och
kommunikationsvetenskapliga kunskapsfältet men också i allmänhet, vill vi med denna studie
förmedla en större förståelse för den yttre cirkelns påverkan på konflikten – ett
forskningsområde som behöver breddas för att ens ge konflikten ett försök till upplösning.
Något som idag känns ouppnåeligt. Vi har i denna studie konstaterat att sociala konsekvenser är
att vänta vid eventuella begränsningar i yttrandefriheten, om än i olika fattning. Vidare forskning
skulle kunna vara att i en mer precis studie undersöka vad dessa sociala konsekvenser skulle
komma att medföra på den demokratiska arenan mer konkret, likväl som den individuella. Och
detta med den yttre cirkeln i ett större beaktande.
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