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Abstract 

Författare: Emma Barrstrand 

Handledare: Matts Halmerius 

Titel: Offentliggörande av person – hur förändrar framväxten av elektroniska medier debatten
          kring namnpublicering? 
 
Ämne: Medie – och kommunikationsvetenskap  
 
År: 2007 
Syfte: Uppsatsens syfte är att problematisera och undersöka diskussionen om namnpublicering 

på nätet ur ett yttrande-/tryckfrihetsperspektiv. 

Metod: Studien bygger på kvalitativ metod och i min analys av artiklar och intervjuer används 

dialogisk textanalys.  

Slutsatser: Mina slutsatser visar att det finns en stor skillnad mellan journalister och juristers syn 

på namnpublicering. Journalisterna har en väldigt stor yrkesstolthet och vill inte se problemet ur 

en juridisk synvinkel, båda redaktörerna leder hela tiden tillbaka frågorna till de etiska riktlinjerna 

och allmänintresset. De har även en lättsam inställning till fällningar i PO och stämningar, där 

båda säger att det är något de räknar med. Ingen av dem vill se lagändringar och menar att 

systemet vi har idag är fullt tillräckligt. Juristen däremot tycker den etiska diskussionen är långt 

ifrån tillräcklig, och menar att problemet är mycket den brist av respekt för fällningar som de 

båda redaktörerna har. Enligt honom är lösning både för tryckta och nätbaserade upplagor att 

kriminalisera i ett vidare perspektiv och höja straffavgifter. Men det största problemet är att det 

finns stora splittringar inom journalistkåren, och även inom en och samma tidning. Till att börja 

med måste journalistkåren ta upp debatten och hålla en gemensam attityd, innan man kan 

tillsammans med jurister utveckla debatten och komma fram till en hållbar lösning. 

Nyckelord: Yttrandefrihet, tryckfrihet, dialogisk textanalys, namnpublicering,  
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1. Inledning 

Det har genom alla tider pågått en diskussion om vad journalister ska få skriva och inte, och olika 

definitioner av vad allmänintresse är. I och med Internets framfart har den senaste diskussionen 

fokuserat på publicering av bilder och namn på nätet. Skillnaden mellan den tryckta upplagan och 

nätupplagan är att det är mycket lättare att hitta information på nätet, och bilder och text kan lätt 

kopieras och användas på andra sidor, utan att ha en ansvarig utgivare på samma sätt som i en 

tryckt tidning.  

Journalister har dels tidningens egen policy och etiska riktlinjer att förhålla sig till, dels ”Spelregler 

för press, radio och Tv”, och lagen. Men när det gäller Internet är lagarna otydliga och huruvida 

de ålderstigna grundlagarna innefattar alla nya medier råder det delade meningar om. 

Diskussionen har rört sig mellan om man ska utvidga lagen för att bättre kunna täcka nya former 

av medier, till hur de nya medierna påverkar journalisters publiceringsmöjligheter och etik. 

Jag har läst och analyserat ett antal debattartiklar och böcker inom ämnet, alla skrivna av forskare 

och journalister, men inte många av jurister. Därför tyckte jag det skulle vara intressant att se 

frågan även ur deras perspektiv, och undersöka om frågan om namnpublicering på nätet är etisk 

eller juridisk. Jag ville ställa dessa två yrkesroller mot varandra, för att se deras skilda, eller 

likvärdiga, åsikter.  

Det viktigaste för mig är inte att reda ut hur framtiden ska se ut, och komma med ett konkret 

förslag på lösning. Jag vill snarare försöka reda ut en långt gången debatt, hitta kärnan i 

diskussionen och kanske försöka vidga frågan genom flera perspektiv. 
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2. Syfte & frågeställning 
Studiens syfte är att problematisera och undersöka diskussionen om namnpublicering på nätet ur 

ett yttrande-/tryckfrihetsperspektiv. Mer konkret kommer jag att diskutera namn- och 

bildpubliceringar på nätet. I mitt arbete kommer jag att läsa rapporter och artiklar, samt 

genomföra kvalitativa intervjuer med journalister och en jurist som jag sedan analyserar i en 

diskursanalys. Mina utgångspunkter och huvudfrågor är: 

 

- Hur förändrar framväxten av elektroniska medier debatten kring namnpublicering och 

offentliggörande av person? 

- Finns det några likheter/skillnader mellan hur journalister och jurister väljer att se på 

saken? 

 

 

2.1 Uppsatsen disposition 
Uppsatsen börjar med ett kapitel där jag beskriver pressetiken historia. I detta kapitel är det tänkt 

att ge läsaren en bakgrund av hur denna sett ut genom historien och fram till idag. Jag har valt att 

sammanfatta Spelregler för Press, radio och tv, samt utvalda delar ur brottsbalken och yttrande 

och tryckfrihetsgrundlagen i en bilaga. Dessa två hänvisas till i texten och kan vara intressant för 

läsaren att återkomma till under läsningen.  

 

Sedan följer ett kapitel om teori och perspektiv, där jag beskriver de olika perspektiv jag utgått 

ifrån i min analys. I kunskapsteoretisk utgångspunkt och metod får läsaren reda på mina metoder, 

och mer exakt hur jag kommer använda dessa. Efter detta följer diskursanalysen av de sex 

debattartiklar jag läst för att läsaren ska kunna sättas in i den diskussion som först om namn- och 

bildpublicering, och efter detta analysen av de intervjuer jag genomfört. Artiklarna jag analyserat 

finner läsaren som bilaga. Allra sist kommer slutdiskussionen som är tänkt att knyta ihop arbetet.  
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3. Pressetikens historia 

År 1766 införde Sverige tryckfrihetsförordningen, vilken innebar att alla medborgare hade rätt 

att "nyttja en fullkomlig och obehindrad frihet att uti tryck allmänt kunnigt göra allt", förutom texter med 

religiöst innehåll som skulle granskas innan tryck (Funcke, 2006:27). Detta innebar att allt fler 

skvallertidningar uppstod, som tryckte rättegångsförhandlingar om slagsmål och 

äktenskapsskilsmässor. Denna tid kom senare att kallas "pressens slyngelåldern", och vissa menade 

att tryckfriheten var ett vapen "åt de onda tankarne kanske ännu mer än åt de goda" (Ibid,28f). 

 

 

Bara några år efteråt i april 1774 införde Gustav III en ny tryckfrihetsförordning, även om i den 

tidigare ingen skulle få göra "minsta ändring, rubbning, eller förklaring, som till skriv- och tryckfrihetens 

inskränkning leda kan" (Ibid. 29). Den nya förordningen innehöll flera inskränkningar på 

tryckfriheten, med bland annat begränsningar av rätten att få ut allmänna handlingar med 

dödsstraff som följd till den som missbrukade detta.  

 

Under slutet av 1700-talet, när allt fler periodiska skrifter började tryckas, infördes ett system där 

kungen gav ensamrätt till de han godkänt att ge ut skrifter i vissa orter, och det var i regel svårt 

att få tillstånd till att starta ett tryckeri. Även bokhandeln fick nya restriktioner som innebar att 

de bara fick sälja godkända titlar granskade av boktryckarsocieten. Men den kanske allra största 

granskningen var den mot utländska nyheter, som i vissa fall inte fick publicera i tidningar 

överhuvudtaget (Ibid. 29f). 

 

1812 tillsattes en utredning för att se över tryckfrihetsförordningen och skydda pressen mot 

"administrativa ingrepp". Även om vissa ändringar behölls, återställdes ett flertal, och grundidén 

från 1766 fanns kvar. 1815 tillsattes även en jury med syfte att "beröva religionssmädaren, 

upprorsstiftaren och äreskändaren den trygghet han känner när han försiktigt missbrukar tryckfriheten", som 

Nils Hallström proklamerade för prästståndet (Ibid. 31).  

 

I den nya tryckfrihetsförordningen bestämdes också att regeringen eller kungen hade tillstånd att 

dra in en tidning, om de ansåg den vara "vådlig för allmän säkerhet eller utan skäl och bevis förnärmande 

rätt eller av en fortfarande smädlig egenskap." Innan den sista indragningen gjordes år 1838 hade 63 

tidningar stoppats, med det främsta argumentet att tidningen haft någon relation med utlandet, 

vilket var fallet med fem av tidningarna som diskuterat frågor gällande Norge. 
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En av de fällda tidningarna, Aftonbladet, och Lars Johan Hierta, kom år 1837 att leda kampen 

mot indragningsmakten. Tidningen hade tidigare dragits in för att de publicerat artiklar som 

"förgripit sig mot Konung Karl XIII, drottning Victoria, samt Svenska akademien, deribland synnerligt biskop 

Tegnér." Ytterligare en gång hade de publicerat smädelser mot främmande statschefer, och att det i sin tur "liksom 

vill reta dem att anfalla oss".  (Ibid. 33f).  

 

Men tidningen fortsatte att ges ut under Hierta med 26 olika namn, och förvandlade 

indragningsmakten till ett skämt, och år 1844 avskaffades indragningen (Ibid. 35f). 1941 inrättade 

regeringen en censurlag och Pressnämnden. Året efter masskonfiskerade regeringen alla 

tidningar som publicerat rapporter om tortyr i Norge. 1942 konfiskerades den sista tidningen 

utan rättegång, och året därefter avsattes Pressnämnden(Ibid. 49f). 

 
Idag finns ett antal etiska regler för journalister att förhålla sig till, och år 1920 skapade 

Internationella Journalistfederationen de första yrkesreglerna. Publicistklubben (PK) skrev tre år 

senare sina första hedersregler, och 1965 antog Svenska Journalistförbundets kongress förslaget 

om att instifta en allmän yrkeskodex. Reglernas syfte var att ge "den enskilde journalisten bestämda 

normer och riktlinjer i yrkesutövandet." Några år senare kompletterades dessa med regler om hur 

journalisten skulle förhålla sig till sina källor (www.sjf.se). 

År 1974 omformulerades Journalistförbundets och PK:s regler till Publicitetsregler och 

Yrksesregler. Senare infördes även regler mot textreklam, som år sedan år 2006 ersattes med 

Riktlinjer mot textreklam. Idag finns tolv yrkesregler för journalister som fokuserar på den 

journalistiska integriteten och anskaffning av material, under namnet Spelregler för press, radio 

och TV utgivna av Pressen Samarbetsnämnd, vilka är Svenska Journalistförbundet, 

Publicistklubben, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna (Ibid.). 
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4. Teori & perspektiv 

I detta kapitel redogör jag för de olika teorier och perspektiv jag utgått ifrån. 

 

4.1 The Logic of Media Culture 

För att producera material för media, krävs det alltid att man omvandlar det råa materialet till 

kulturell standard (cultural standarization), menar McQuail. Inom alla former av nyheter finns det 

alltid vissa ramar att hålla sig inom, och ett visst sätt som folk förväntar sig att få det presenterat 

på. Man har också publikundersökningar att förhålla sig till, tidspress och kulturella traditioner 

(McQuail, 2005: 331). 

Altheide och Snow var de första som 1979 började studera ämnet ”Media logic” för att förklara 

de former som finns bakom hur ett visst innehåll ska vara, eller presenteras. Enligt McQuail är 

huvudprinciperna för Media Logic som kommunkationsform: 

 

- Nymodighet 
- Omedelbarhet 
- Högt tempo 
- Personlighet 
- Korthet 
- Konflikt 
- Drama 
- Kändisrelaterat 

 

Altheide och Snow talar om ”media grammar” som innebär att det alltid finns ett förutbestämt 

mönster av hur man ska använda tiden när man framställer nyheter, vilka ord man ska använda 

och vilka inslag. Altheide och Snow beskriver Media logic som ”ett sätt att se och tolka sociala 

affärer… Kommunikationselementen inkluderar varierande media och formatet som används av dessa medier. 

Format består, delvis, av hur material är organiserat, stilen på hur det presenteras, fokuset eller tonvikten… och 

grammatiken på media kommunikationen” (Ibid. 331). 

I ett så kallat ”Happy News” format presenteras informationsrelaterade nyheter omedelbart, med 

drama, illustrerande bilder eller filminslag och ljudklipp. Media logic använder sig av personlighet 

och konflikter, till exempel när det gäller valkampanjer. Då brukar nyhetsrapporteringen mest 
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kretsa kring ”the horse-race”, att man följer valundersökningar och statistik, istället för att fokusera 

på själva problemen och den politiska debatten (Ibid. 332). Medielogik handlar om att locka sin 

publik, vilket gör att man kan koppla det till marknadslogik, med det främsta syftet att tjäna 

pengar. Publiken vill se personer, och helst kända sådana, i dramatiska situationer , och det är 

därför vi så ofta ser namn och bilpubliceringar. 

 

4.2 Ethics & Journalism 

I en granskning gjord 1993 i Storbritannien var mäklare den yrkesgrupp folket hade minst 

förtroende för. Strax efter kom journalister, men ändå är journalistyrket ett av de mest populära. 

Sanders menar att många i hemlighet beundrar den orädda reportern som vågar ta reda på 

sanningen, och kallar journalisterna för 2000-talets Dr Jekyll och Mr Hyde (Sanders,2003 :1) 

I Sverige har MedieAkademin, som sedan 1997 mätt svenska folkets förtroende för 

samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare, gjort en liknande 

undersökning. Detta års undersökning omfattar 250 personer intervjuade via telefon och 750 

personer som besvarat en nätenkät. På frågan ”Hur skulle Du allmänt sett vilja bedöma moralen 

hos följande grupper i samhället?” blev resultaten: 

 

 

 
   

 (http://www.fb.se/medieakademin/dbfiles/fortroendebarometern_07.pdf) 
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I denna svenska undersökning hamnar journalister precis bredvid företagsledare och politiker 

moral. I en annan del av undersökningen ställer man frågan hur stort förtroende deltagarna hade 

för olika massmedier. SR och Svt hamnade högst upp på fötroendebarometern, DN och Tv4 i 

mitten och sämst förtroende hade man för Aftonbladet och Tv3.  

 

När man i samma undersökning ställde frågan ”Om Du ser 10 –15 år bakåt i tiden, tycker Du 

moralen blivit bättre eller sämre i följande grupper?” fick man följande resultat: 

 

 

 
(http://www.fb.se/medieakademin/dbfiles/fortroendebarometern_07.pdf) 

 
 

I dagens samhälle är nyhetsvärlden en stor ekonomisk marknad, och med nya 

medieförutsättningar på Internet har mediemarknaden aldrig varit så intensiv som nu. Detta 

menar Sanders, sätter journalisternas moral på prov eftersom de också måste ta hänsyn till antal 

läsare, inkomst och tidningens förtjänster. Det är en svår kombination, att tänka på etiken men 

samtidigt den ekonomiska marknaden.  

Ska tidningen sälja bra måste innehållet vara spännande och annorlunda, häpnadsväckande, och 

helst inte heller stå i någon av de konkurrerande tidningarna. Allmänintresse är ett vanligt 
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begrepp bland journalister och vad som är intressant, påpekar Sanders, är att vi idag efter 2,500 år 

diskuterar samma frågor gällande etik som de grekiska filosoferna. 

Journalister jobbar vanligtvis under tidspress och hamnar ofta i situationer där etiken kommer på 

prov menar Sanders, och de måste ta ställning varje dag till moraliska dilemman som: 

 

- ”Freebies” som Sanders kallar det. Gratis luncher, resor eller presenter kan både vara 

mutning, eller vägen till intressanta möten och informationsutbyten. 

- Källhantering. Ska man publicera något där den utpekade inte av någon anledning 

kunnat kommentera innehållet? Hur ska man bemöta familjemedlemmar till avlidna? 

- Metod. När är det okej med dolda, fejkade intervjuer? 

- Publicering. Hur mycket vill vi veta i detalj om självmord? Hur hårt ska en politiker 

granskas, är hans sexliv intressant för allmänheten? Var går gränserna? 

(Ibid. 29) 

I och med Internets framfart ställs dagens journalister för ytterligare problem. Sanders menar att 

journalister måste anpassa sig och tänka i nya etiska banor gällande Internet, men å andra sidan är 

det inte Internet som styr journalisten utan faktiskt tvärtom är ju det uppbyggt av människor, och 

grundar sig på deras intressen och etiska värderingar. Alltså behöver inte den nya teknologiska 

utvecklingen vara en svår utmaning ur den etiska aspekten, men däremot både göra det enklare 

och svårare för reportern. 

Sanders tar upp fem olika inställningar och synsätt man kan ha på etik inom journalistik, och 

därigenom hur och när man ska sätta gränser för allmänintresset. Dessa, menar hon själv, är 

väldigt överdrivna men man kan alltid finna vissa drag och likheter av dem hos personer. 

Först ur är ”Cynikern” (The Cynic). Den cyniska journalisten är oberörd inför begreppet etik och 

menar att det är onödigt eller en omöjlig kombination till nyhetsrapportering. Det är dock 

ovanligt med en total cyniker, men hos en del personer kan man urskilja dessa drag menar 

Sanders (Ibid. 30).  

Det andra synsättet är ”PR-ledaren” (The PR executive), som går efter ordspråket inga protester – 

inga problem. Man är ute efter att ge publiken vad den vill ha, man ser inte etikproblemet som en 

integritetsfråga utan snarare som en fråga mellan publiken och tidningen. Även om det här 

perspektivet har en enkel minnesregel, så länge ingen klagar är allt okej, anser Sanders att den har 

stora problem när det gäller att publicera bra journalistik av god kvalité (Ibid. 30). 
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Det tredje synsättet kallar hon ”Regelryttaren” (The deontologist). Regelryttaren följer strikt sina 

etiska lagar som en plikt, och förlitar sig helt på dem, vilket är bra då det ger dem en guide genom 

de mesta vanliga journalistiska situationerna. Problemet är att de inte kan användas som mall för 

alla fall och situationer, och därför inte användas vid svårare sådana (Ibid. 31).  

”Den professionella dogmatisten” (The professional dogmatist) ser det absolut högsta målet med 

journalistik som att publicera stora nyheter först. Därför är det acceptabelt att inte alltid 

kontrollera källor, eller till och med att kopiera en historia, bara man är först. Den professionella 

dogmatisten kan få till en bra historia, menar Sanders, men den måste också vara sann (Ibid. 31). 

Det sista synsättet är ”Advokaten” (The Lawyer). Vissa inom mediebranschen, hävdar Sanders, ser 

det som att om det är lagligt, är det också etiskt försvarbart. Sanders tar upp ett exempel där den 

engelska tidningen The Sun publicerade en bild av ett våldtäktsoffer på framsidan. Men eftersom 

det inte var olagligt, och den enda invändningen var av etiska skäl, var det inget som kunde 

stoppa den ansvariga utgivaren (Ibid. 31). 

 

 4.3 Demokratirådets rapport 2007 

Demokratirådet är fristående forskare som på uppdrag av SNS årligen utför undersökningar och 

analyser av demokratin och kommer med konstruktiv kritik. 

Yttrandefriheten är i Sverige grundlagsskyddad och har en tradition som sträcker sig långt tillbaka 

i landets historia. Alla medborgare har rätt till möten, demonstration, och frihet att i bild, skrift, 

eller tal framföra åsikter och upplysningar. Problematiken som Demokratirådets rapport, Medierna 

och yttrandefriheten, lyfter fram, är dels integritetsfrågan men även själva yttrandefrihetsgrundlagen, 

där vissa typer av media hamnar utanför grundlagsskyddet.  

När det gäller integriteten diskuterar man tidningars hantering av nyhetsmaterial, vad ska man få 

publicera egentligen? Yttrandefriheten säger å ena sidan att man ska få framföra åsikter och 

upplysningar, men det finns även en sekretesslag om hur man ska hantera känsliga 

personuppgifter.  

I en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Tidningsutgivarna ställdes ett antal frågor till 

allmänheten och riksdagsledamöter år 2006. Nedan har jag lyft fram tre av dessa, siffrorna 

presenteras i procent och de procent som inte svarat har ingen uppfattning om frågan. 
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Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dålig 

    

       34        32        15         7 

       40        34        18        7 

    

       34        28        14        11 

       17        25        30        21 

    

       52        26        7        6 

 
Kända människor ska 

inte behöva bli 

fotograferade utan att 

de gett sitt tillstånd 

Allmänheten 

Riksdagsledamöter 
Det ska inte vara 

tillåtet att publicera 

bilder eller teckningar 

som kränker religiösa 

grupperingar 

Allmänheten 

Riksdagsledamöter 
Det ska inte vara 

tillåtet att publicera 

namn och bild på den 

som är misstänkt för 

brott innan dom har 

fallit 

Allmänheten 

Riksdagsledamöter 
 

       47        30        16        3 

(Lund, Peterson, Smith, Weibull, 2007:19) 

 

Diskussionen om hur yttrandefriheten ska inskränkas eller utvidgas är enligt Demokratirådets 

rapport ofta utan substans med lösa begrepp om demokrati eller privatlivets helgd. 

Undersökningar man gjort av hur regeringen och riksdagen resonerar kring yttrandefrihetsfrågan 

har visat att där är diskussionen mer inriktad på hur lagen ser ut och bör se ut, istället för 

konflikten mellan yttrandefriheten och integritet. En inskränkning av lagen kan ofta motiveras 

och verka positiv till förmån för privatlivet, rikets säkerhet, kampen mot terrorism, omsorg för 

invandrare och homosexuella. Å andra sidan, menar författarna, kan en inskränkning lätt leda till 

flera och göra lagen ännu mer förvirrande, och i slutändan hota demokratin. 
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En undersökning av Daniel C Hallin och Paolo Mancini (2004) fokuserar på olika mediesystem, 

och kommit fram till tre olika varianter: marknadsliberalism, polariserad pluralism och den 

nordiska mediemodellen demokratisk korporatism.  Den nordiska modellen, menar forskarna, är 

präglad av demokrati, en stark stat, konsensusorienterad politik, och ett fast förankrat rättsystem. 

En annan viktig del av mediemodellen, och som är skiljer sig från andra demokratiska traditioner, 

är samarbetet mellan staten och de stora organisationerna. I Norden är de stora nyhetsmedierna 

därför både arena och aktör, menar forskarna. 

Fyra viktiga stöttepelare för den nordiska modellen är dels att det är konkurrens mellan de tryckta 

medierna, dels att marknaden regleras av kulturpolitiska interventioner, dels förekomsten av 

public service tv och radio samt att vi har en självreglerande journalistik. Vad som dock skiljer 

Sverige ännu lite mer från de andra nordiska länderna, är att Sverige var först av Danmark och 

Norge med att få tryckfrihetsförordningen (Ibid. 29ff). 

Dessutom valde Sverige att ge tryckfriheten en särskild grundlag, medan Norge och Danmark gav 

yttrandefriheten och tryckfriheten en gemensam, samlad grundlag. Vad som kännetecknar alla tre 

länders mediemodell, och övriga nordiska, är dock att medierna har stor frihet och att 

pressfriheten är en gammal tradition. 

Vad författarna kommer fram till i rapporten är att om medborgarna ska kunna ha tillit till sina 

nyhetsförmedlare, är det upp till medierna och staten. Medierna måste genom sin självreglering se 

över sina publiceringar så att de använder sin frihet på ett bra och pålitligt sätt. Staten måste bidra 

med en stabil rättsgrund för yttrandefriheten, där man visar tydliga gränser för vad som ska få 

vara offentligt eller inte.  

Varje demokratiskt system innehåller konflikter menar författarna när lagar och bestämmelser ska 

tas i praktik och möta verkligheten, vilket ofta är fallet med yttrandefriheten. Debatten hittills om 

inskränkningar av yttrandefriheten har haft stort stöd hos politiker och väljare, men det tror 

författarna beror på att argumentationen varit så ytlig och fokuserad på personlig integritet.  

Det blir svårt att vara emot inskränkningar som stärker exempelvis homosexuella och invandrares 

integritet, och författarna menar att diskussionen måste gå djupare än så. Ändå är diskussionen 

välkommen, eftersom den visar att medborgarna ställer högre krav på informationen de får (Ibid. 

176f). Avslutningsvis uttrycker författarna sin oro över att Sverige framstår som en idyll när det 

gäller demokrati och yttrandefrihet, medan inskränkningarna får så pass stort stöd. En ändring av 

yttrandefriheten skulle minska utrymmet för debatt, kritik och nytänkande. Yttrandefrihetens 

grundlagsreglering är idag inte hållbar menar man, och inte heller journalistikens självreglering. 
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Svenska pressen har ingen gemensam etisk reglering, och de pressetiska reglerna är ålderstigna 

och otillräckliga. Dessutom, menar man, är den granskande nämnden osynlig och tillbakadragen.  

5. Kunskapsteoretisk utgångspunkt & metod 

I detta kapitel redogör jag för de olika utgångspunkter och metoder jag använt mig av, hur mitt 

urval har skett, och slutligen en kritisk reflektion. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Man brukar skilja på kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden, som jag använder 

mig av, är främst till för att spegla olika perspektiv och undersöka fenomen. Denna metod går ut 

på att använda sina resultat till att förklara ett perspektiv på ämnet, där den kvantitativa i stället 

mäter fenomenets förekomst. En kvalitativ undersökning har till exempel observationer, 

intervjuer och etnografiska studier som metod medan den kvantitativa mer tar fasta på 

enkätundersökningar och liknande siffertabeller. 

Den kvalitativa metoden fokuserar på öppen, mångtydig empiri. Den utgår också ifrån 

studiesubjektens perspektiv, medan den kvantitativa utgår från forskarens idéer om vilka 

dimensioner och kategorier som ska stå i centrum (Bryman 1989, se Alvesson, Sköldberg, 

1994:10). 

 

5.2 Intervju 

Jag har valt att grunda största delen av min metod på personliga professions-intervjuer. Det 

innebär att man intervjuar personer inom en viss yrkesgrupp, som journalister och advokater. 

Denna metod har en lång historia bakom sig, och används när man vill studera ett mer 

komplicerat fenomen för att kartlägga dess variationer och kännetecken. Andra aktuella studier 

där professions-intervjuer är aktuella kan vara när man vill ställa två grupper mot varandra, till 

exempel chef – anställd, eller politiska partier. När det gäller kortare kunskapsbaserade frågor 

använder man därför sällan den här metoden utan en kvantitativ (Larsson, 2000:59f). 

Syftet med denna typ av intervju är alltså att sätta samtalet i fokus. Eller som Larsson skriver 

”Man studerar upplevelser och uppfattningar av ett fenomen hos personer som representerar något i samband med 

fenomenet”. Målet är att intervjupersonen ska stå för det mesta av informationen, och att man får 

tillgång till underliggande orsaker och upplevelser för att få ett ”djup” på ämnet. Man ska som 
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intervjuare söka efter nyanserade beskrivningar, beskrivning av specifika situationer och 

handlingar (Ibid:12f). 

Vidare finns det olika metoder för hur man kan utforma sin intervju: strukturerad, 

semistrukturerad, tematiskt öppen eller helt öppen. Jag har valt att använda mig av en tematiskt 

öppen intervjustruktur, där jag bygger samtalet kring olika teman och låter intervjupersonen 

berätta fritt inom olika teman: etiskt-, filosofiskt-, och juridiskt perspektiv samt framtidsutsikter 

för namnpublicering på nätet. Grunden för den öppet tematiska intervjun är att man utgår från 

vardagssamtalet, och att forskaren är sig själv och kliver ur sin forskarroll. Man ska alltså använda 

sig av sin vardagskunskap och samtalets logik (Aspers, 2007:137). 

Varje intervju börjar med en presentation av ämnet och sig själv, för att etablera kontakt och få 

en introduktion. För att sedan öppna upp för samtal är en grand–tour–fråga ofta 

rekommenderad, vilket i mitt fall blir: ”När är det okej med namnpublicering?” En så pass öppen 

fråga är tänkt som en inledning till en längre diskussion som man backar upp med följdfrågor, 

och mer specifika och svårare frågor sparas till senare under intervjun (Larsson, 2000:59f).  

Fördelen med tematiska frågor är att man öppnar upp för intervjupersonen att själv lyfta fram det 

som han eller hon tycker är viktigt. I den strukturerade intervjun är det istället lätt att fastna i sina 

frågor, där det blir man själv som definierar vad som är viktigt och intressant att prata om.  Att 

hålla ett neutralt språk och att fråga om konkreta exempel gör intervjumaterialet lättare att 

analysera, och även situationen intressantare för själva intervjupersonen (Aspers, 2007:141f). 

 

5.3 Urval 

Jag har valt att intervjua tre personer och att läsa tre debattartiklar. För att få en så bred bild som 

möjligt av ämnet och kunna besvara min fråga ville jag både intervjua journalister och jurister. 

Mitt urval skedde selektivt och med hjälp av snöbollseffekten. Snöbollseffekten är en metod som 

går ut på att man som forskare tar hjälp av fältet för att hitta intressanta intervjuobjekt, varför jag 

i varje mail bad om tips på andra intressanta namn. 

Mitt första urval bestod av nio olika journalister, sittande pressombudsman och en jurist. Jag 

inriktade mig då på några av Sveriges största nyhetstidningar DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, 

och Sydsvenskan som publicerat intressanta artiklar i ämnet, och Svenska journalistförbundets 

jurist. Jag kontaktade även frilansjournalister och ”yttrandefrihetsexperter”.  
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 Av alla dessa tackade två journalister ja, och jag blev även rekommenderad en jurist som kom att 

bli den tredje intervjupersonen. Det fanns från början alltså en ambition från min sida att 

intervjua fler personer, men av olika skäl hade dessa inte möjlighet och tackade nej, eller svarade 

inte alls. Eftersom jag inte är övertygad om att två av intervjupersonernas åsikter och uttalanden 

går i linje med tidningens offentliga policy har jag valt att låta de intervjuade redaktörerna vara 

anonyma. Den första intervjupersonen arbetar som redaktör på Dagens Nyheter (DN). Hon har, 

tillsammans med en kollega hand om publiceringsfrågor.  

Den andra är redaktör på Svenska Dagbladet (SvD) sedan några år. Den tredje personen som jag 

blev rekommenderad av en annan jurist, är advokat som driver fall om förtalsgrundande 

publiceringar.  

 

5.4 Dialogisk textanalys  

En diskurs kan definieras på flera olika sätt, men det som passar bäst in i mitt fall är samtal. Om 

två eller flera personer samtalar kallar man det för diskurs, och det är en definition som kommer 

från språkvetenskapens sociallingvistik. För att strukturera upp texterna kommer jag att använda 

mig av diskursanalys.  

Diskursanalys innebär att man analyserar ett samtal eller en text där man fokuserar på språkets 

användning. En debatt i media kan vara en diskurs, eller till exempel ett fackspråk. ”Diskursen är 

alltså ett sätt för forskaren att synliggöra en sammanhängande språklig kedja av utsagor i en viss 

kontext, och göra denna till föremål för analys” (Kroon, 2000:166ff).  

En transkriberad intervju blir till text, eller diskurs, och det är forskarens uppgift att i analysen 

finna ironier, outtalade dimensioner och saker som den intervjuade tar förgivna. Att både kunna 

interagera genom intervju och studera textmaterial är dock, enligt Aspers det bästa alternativet, 

varför jag även gjort en analys av debattartiklar (Aspers, 2007:108f).  

Det finns flera olika metoder inom diskursanalysen. Tre av dem är: Kritisk diskursanalys, analys 

av samtal och dialogisk textanalys. Syftet med den kritiska diskursanalysen, är att inte bara se 

texten som ett isolerat språkligt objekt, utan att lyfta fram de faktorer som gör att texten ser ut 

som den gör, och vad de intervjuades utsagor egentligen innebär. När man använder sig av analys 

av samtal vill man inte bara lyfta fram språket i den transkriberade texten, utan också undersöka 

hur personerna i samtalet bildar uttryck. Det är en strikt metod där man går efter sekvensering, 

turordningen i samtalet, interaktionellt beroende och deltagarperspektiv (Berglez, 2000:166ff, 

219ff). 
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Den dialogiska textanalysen, som jag valt att använda mig av med inspiration av diskursanalys, 

fokuserar på relationen mellan utsagor och verkligheten, där det sätt som vi uttalar oss om något 

är en handling som i sin tur påverkar situationen och hur andra uttalar sig. Det finns enligt Kroon 

ett antal centrala begrepp i din dialogiska analysen som man ska tänka på när man analyserar 

texten: 

- Kommunikationshändelse, en replik eller utsaga som påverkar samtalets fortsättning 

- Diskurs, i mitt fall debattartiklar och transkriberade intervjuer 

- Intertextualitet, varje ord bär på en historisk innebörd som användaren kan välja att 

utnyttja 

- Kontext, sammanhanget för det sagda 

- Intertextuell kedja, den kedja som läsaren själv, utifrån sina egna värderingar och 

kunskaper sätter en händelse i. Ett exempel är underklädsmodeller som för vissa kopplas 

samman med kvinnoförtryck och kvinnobilden, medan den för andra kopplas till själva 

kändisen och dennes roller eller tidigare verk 

- Rekontextualisering, förflyttning av en utsaga, till exempel när en person upprepar en 

annan persons uttalande i ett annat sammanhang, en annan kontext 

- Interdiskursivitet, hur man lånar drag från olika genrer 

(Ibid. 70ff) 

Den dialogiska textanalysen är ett sätt att se språk och text som språkliga handlingar. Språket är 

inte ett oproblematiskt verktyg för att berätta om händelser ur verkligheten, utan det sätt som vi 

berättar händelsen på skapar händelsen, i alla fall på ett abstrakt plan. Kommunikation uppstår 

från en förståelse av en situation med hänsyn till normer och regler för vad man bör och ska säga 

(Ibid .72f).  Jag har också hämtat inspiration från den kritiska diskursanalysen, som jag redogör för 

nedan. 

Enligt den kritiska diskursanalysen kan man inte bara genom det som faktiskt står i texten man 

utläsa ställningstaganden, men även i det som inte sägs. När man närmar sig texten ska man alltså 

försöka urskilja textens ”konfliktfyllda tillblivelse” (Berglez, 2000, 198). Vidare är det textens 

implicita information som är intressant, alltså vad det finns för undanliggande normer och 

värderingar bakom texten. Det svåra med att undersöka implicit information i texten är att det 

ofta är kulturellt betingad, det vill säga att när den uttalas framställs som sann och objektiv fakta.  

Uttalande som till en början för läsare eller analytikern kan verka ointressanta och självklara kan 

istället ge uttryck för ställningstagande och värderingar hos den intervjuade. Man måste då, enligt 
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Berglez, försöka ställa sig utanför den kultur man själv är delaktig i för att se textens ideologiska 

karaktär (Berglez, 2000:203). 

Diskursanalysen utgår alltså ifrån att människorna genom språket konstruerar den sociala världen 

genom att man själv aktivt skapar utsagor, väljer ord och meningar och dessutom skapar 

konsekvenser av sina utsagor. Alvesson och Sköldberg menar att man genom diskursanalys aldrig 

kan komma fram till någon direkt sanning, men däremot undersöka tendenser och attityder. 

Diskursanalysen kan enligt Potter och Wetherell utgå från följande sex antaganden: 

- Språket används för varierande funktioner och har varierande konsekvenser 

- Språket är både konstruerat och konstruerande 

- Samma fenomen kan beskrivas på många olika sätt 

- Därför kommer det finnas betydande variationer i utsagorna 

- Än så länge finns det inget idiotsäkert sätt att handskas med dessa variationer och sålla ut 

redogörelser som är ”bokstavliga” eller ”riktiga” från dem som är retoriska eller felaktiga 

och därmed undvika de problem som variationer innebär för forskare med en ”realistisk” 

språkmodell 

- De konstruktiva och flexibla sätt på vilka språket används borde i sig bli ett centralt ämne 

att studera (Potter och Wetherell, 1987:34) 

 

Jag använder mig till största del av dialogisk analys då jag studerar texterna, men influeras som 

nämnt av den kritiska diskursanalysen. Jag har delat in analysen i följande fyra teman: etisk-/ 

filosofiskt-/ juridiskt-/ framtids-perspektiv, och vill i min analys svara på frågorna: 

- Vad säger de olika personerna om ämnet ur ett etiskt-/filosofiskt-/juridiskt- perspektiv 

och ur ett framtidsperspektiv? 

- Vad är det som intervjupersonen själv vill lyfta fram som problem, och vad ser den inte 

som ett problem? 

- Vad säger språket om intervjupersonens ställningsstagande? Ordval, överflödig 

information, utebliven information etc. 
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5.5 Kritisk reflektion 

Det är även viktigt att komma ihåg, både för mig själv och läsaren, att all min tolkning i 

diskursanalysen givetvis omedvetet blir vinklad efter mina perspektiv och upplevelser. Att 

analysera en intervju eller artikel skulle kunna leda till övertolkning, eller att man endast fokuserar 

och lyfter fram de svaren man vill ha med.  

Detta skriver även Aspers om och menar att det kan bli så mycket tolkningar från forskarens sida, 

att till slut stämmer inte dennes och aktörernas mening alls ihop (Aspers, 2007:108). Dessutom 

kan inte mina slutsatser i analysen anses som ”total sanning” då jag endast intervjuat tre personer 

och läst tre debattartiklar, men däremot ses som representativa.  

Alltså bör läsaren vara medveten om att rapporten och analysen bygger på mina tolkningar och 

förförståelser. Med denna vetskap blir det dock lättare för mig att försöka anta en mer objektiv 

syn på mitt material.  
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6. Analys av artiklar & intervjuer 

Här presenteras min dialogiska analys av de debattartiklar och intervjuer jag undersökt för att få 

en bild av hur man resonerar kring namnpublicering på nätet ur olika perspektiv och yrkesroller. 

6.1 Debattartiklar 

Jag har analyserat sex olika artiklar tagna ur DN, Expressen, Journalisten och Medievärlden. 

Analysen av debattartiklarna är tänkt som en bakgrund för att visa hur debatten förts i media, och 

är indelad i fyra olika teman: etisk aspekt, filosofisk aspekt, juridisk aspekt och framtidsutsikter. 

 

Etisk aspekt 

Det har länge pågått en diskussion om pressens etik och hur man ska förhålla sig till 

namnpublicering. Deltagare i Svenska journalistförbundets etiknätverk publicerade tillsammans 

en artikel på journalisten.se där de konstaterade att ”folk säger att det är dags för lagstiftning för att 

medierna misslyckats med självsanering – och det börjar bli svårt att säga emot.” De menar att medvetna 

brott mot yrkesetiken ökar, gränsen för det etiska försvarbara har tänjts långt över gränsen, och 

att tidningar som Aftonbladet gör det pinsamt att vara journalist. 

(http://www.journalisten.se/debatt/11255/deltagare-i-sjfs-etiknaetverk-aftonbladet-goer-det-

pinsamt-vara-journalist).  

Även före detta pressombudsmannen Pär-Arne Jigenius riktar stark kritik mot Sveriges 

journalistkår. Allmänintresse står inom citattecken, som om det vore ett påhittat begrepp och den 

kritiska och ironiska tonen i artikeln är genomgående. När han beskriver skillnaden mellan vad en 

amerikansk och svensk journalist definierar som allmänintresse, menar han att det som är det allra 

viktigaste för en svensk journalist är att jaga folk som fuskar till sig lägenheter i storstaden medan 

amerikanska journalister vill avslöja vapenhandel på fängelser och större skandaler.  

Han tycker att begreppet allmänintresse idag är så svagt och att journalister är allt för fokuserade 

på att publicera namn. Han menar att journalisterna rättfärdigar sig själva och sina publiceringar 

med de brott som för tillfället är accepterat på samtalsagendan av allmänheten och känt som 

”omoraliskt och förkastligt”.  
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Som exempel tar han upp Norrländska Socialdemokraten, vars chefredaktör presenterat i ett 

meddelande att han i fortsättningen kommer publicera namn och bild på alla män i Norrbottens 

län som fällts för grova fall av kvinnomisshandel. ”Ännu en gång har en förment självständig och 

rakryggad publicist flyttat fram positionerna i journalistikens eviga stridsfråga rörande namnpubliceringar.” 

En sådan publicering menar Jigenius skulle kunna leda till omfattande skador för kvinnor och 

eventuella barn, och att det dessutom till och med kan hindra kvinnor att anmäla på grund av 

rädslan för publicering. Istället bör man, enligt honom, göra undersökande reportage och jobba 

med ett upplysningsarbete, utan att publicera namn.  

I artikeln tar Jigenius upp ett annat exempel: ”Hotet mot demokratin” där Aftonbladet, DN, SvD 

och Expressens gick samman och publicerade namn och bilder av personer som de ansåg vara 

hot mot demokratin. Detta kallar han ”en egenartad syn: första, andra och tredje statsmakten självbelåtet 

vandrande i armkrok.” Denna beskrivning av publiceringen är kritik kanske främst mot media som 

ska vara den statsmakt som granskar de två övriga, men i detta fall samarbetar med densamma.  

Resultatet av publiceringen, enligt honom, ledde till att pressen tyckte att man gjort sitt och 

därefter inte granskade nynazismen vidare. Vidare kallar han hela fenomenet för en 

kartellbildning, som han är glad inte blev stilbildande för journalistverksamheten 

(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=348836).  

Den 30 augusti 2006 genomfördes en stor Tryckfrihetkampanj av TU (Tidningsutgivarna). TU är 

en bransch- och arbetsgivareorganisation med mål att påverka beslutsfattare och vara ett 

kunskapscentrum för branschen.  I denna kampanj deltog de flesta av organisationens då 169 

medlemmar (idag 270 medlemmar) med stora eller mindre markeringar. 

I Eskilstuna-Kuriren till exempel publicerades tidningen med den enda texten ”Hela den här 

tidningen är reklam för tryckfriheten” med anknytande teman inuti. Meningen var att läsaren 

skulle få upp ögonen och koppla till den utländska pressen där man ibland lyfter bort vissa texter 

ur tidningen och sidor lämnas med vita fläckar. innebära Denna publicering var menad att lyfta 

fram de följder som inskränkningar av tryckfriheten skulle kunna innebära 

(http://www.medievarlden.se/Articletemplate.aspx?VersionId=66741). 
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Filosofisk aspekt 

Svenska journalistförbundets etiknätverk vill lyfta fram och fokusera på den enskilda reporterns 

ansvar. I slutändan är det den ansvariga utgivaren som ansvarar för publiceringen, men ”Vi måste 

fundera på hur vi närmar oss utsatta människor och på hur pass medveten just den här personen 

är om konsekvenserna av att framträda i medier.  

Vi kan inte som etiskt tänkande och handlande människor överlämna beslut om publicering till 

de personer vi intervjuar och fotograferar” (http://www.journalisten.se/debatt/11255/deltagare-

i-sjfs-etiknaetverk-aftonbladet-goer-det-pinsamt-vara-journalist) 

Vidare diskuterar det etiska nätverket begreppet allmänintresse, som de anser nuförtiden används 

allt mer för att försvara tveksamma publiceringar. Allmänintresse ska symbolisera något som den 

breda allmänheten har ett intresse av. ”Vilka är då denna breda allmänhet som anses ha detta 

samhälliga intresse av att se offer för tragedier fläkas ut på tidningssidorna? Är det du? Är det jag? 

Behöver vi verkligen läsa det här? Är det av så stor vikt för oss, att det uppväger det trauma som 

intervjuoffret utsätts för genom publiceringen?” (Ibid.) 

I Expressen däremot, diskuterar man på ledarsidorna tidningens inställning till namnpublicering 

och pressens ställning i samhället, vilket går rakt emot journalistförbundets etiska nätverks. 

Anledningen är den publicering Expressen gjort med namn och bild på den då misstänkte Niklas 

Lingren, mer känd som ”Hagamannen”. Många satte sig emot publiceringen, eftersom han ännu 

inte var dömd utan fallet bara var på ”misstänksnivå”. Artikeln blir här ett slags ställningstagande 

till namnpublicering, och för att från början visa sin egen ståndpunkt inleds artikeln med orden 

”Den fria pressens första uppgift är att berätta vad den vet.”  

Ledaren anser inte att de pressetiska reglerna ger något klart svar i frågan, endast att 

namnpublicering bör undvikas tills dess dom har fallit, om inte allmänintresset är så stort att en 

publicering blir nödvändig. Här blir namnpubliceringen alltså, som det etiska nätverket lyfter 

fram, försvarbart endast med begreppet allmänintresse. Redaktionen vill understryka att vi i 

Sverige har en fri press, med sin främsta uppgift att publicera allt den vet. Namnpubliceringen 

försvaras med att det är viktigt för allmänheten att veta att pressen inte är ett av makten 

censurerat organ.  ”Denna pressens grundhållning gör samhället öppnare, minskar utrymmet för 

ryktesspridning och konspirationsteorier och ökar den enskildes möjlighet att bilda sig en egen uppfattning.” 
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Juridisk aspekt  

I och med Internets framfart har den senaste diskussionen fokuserat mycket på 

namnpubliceringar på nätet, men även bildpublicering. I november 2007 

(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=714462) skrev DN att man ska införa 

skadestånd eller straffbeläggning för den person som fotograferar eller filmar någon i smyg. 

Statliga Integritetsskyddskommittén överväger nu förslaget och efter nyår kommer den slutgiltiga 

domen.  

Det är speciellt två fall som lett fram till lagförslaget. Det ena är en man som filmat sin före detta 

sambo när hon hade samlag med en annan man. Mannen dömdes då för ofredande och olovlig 

avlyssning, men själva filmningen kunde han inte straffas för. Det andra, liknande fallet, är en 

man som filmat sin hyresvärd med dold kamera i duschen. Han dömdes för hemfridbrott, men 

inte för filmen. ”I Sverige finns det inget skydd över huvud taget mot fotografering och filmning som görs i smyg. 

Det finns en rad uppmärksammade rättsfall där Högsta domstolen uttalat att handlingarna varit klart 

integritetskränkande men att de inte går att komma åt eftersom de i dag inte är straffbara” säger Märit 

Bergendahl, hovrättsassessor i Integritetsskyddskommittén (Ibid.). 

Ola Larsmo beskriver i sin artikel hur tryckfrihetsförordningen sett ut från sin början år 1766 till 

idag. Det är ett nytt lagförslag om ändring i tryckfrihetsförordningen som är utgångspunkten, 

vilket gör att hela artikeln blir vinklad ur ett mer juridiskt än etiskt och filosofiskt perspektiv. 

Hälften av artikeln ägnas åt att beskriva tryckfrihetsförordningens historia, vilket ger läsaren 

intrycket av en gammal, traditionell, oföränderlig lag som ”man inte ska fingra på i onödan” som 

Larsmo uttrycker det. Med detta i bakgrunden följer en diskussion om lagförslaget att slå samman 

TF och YGL (se bilaga 2 och 3) med både för och motargument från politiker och journalister.  

Lagändringsförslaget har kommit till eftersom digitala medier som online tidningar och bloggar 

idag inte har samma grundlagsskydd som andra medier, och riskerar att helt hamna utanför lagen. 

Problemet, som journalisten ser det, är Personuppgiftslagen (PUL) från 1998 som bygger på ett 

tvingande EU-direktiv och samtidigt är en ”besvärlig halvmesyr”.   

Enligt PUL skulle det alltså vara helt omöjligt att publicera DN, eller till exempel 

telefonkatalogen på nätet menar Larsmo. ”Inom EU pågår sedan länge ett hundslagsmål mellan två 

oförenliga synsätt: en stark integritetsprincip, individens rätt att skydda alla fakta om sin person, och 

medborgarens rätt att granska makthavarnas göranden.”  
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SvD publicerar artiklar där experter uttalar sig varnande om vilka följder beslutet skulle få, och 

andra som är mot förslaget pratar om risker för demokratiförluster. Vidare menar man också att 

om man ändrar denna i framtiden kommer kräva EU-harmonisering, och att vår gamla tradition 

och bestämmelse om vad som är offentligt eller inte istället blir en fråga för EG-domstolen. Å 

andra sidan finns det alltså ett antal digitala medier som inte skyddas lika bra av de två 

grundlagarna idag. 

Larsmo menar att vi hamnat i en triangel av oförsonliga argument, där traditionen, den digitala 

domänen och EU inte ”låter sig bändas samman till en liksidig triangel.” Journalisten håller en neutral 

sida genom hela artikeln, och vill mer förklara hur diskussionen går och hur de olika sidorna 

resonerar. Artikeln är mer tänkt som en uppmaning till debattörer och makthavare, då han 

understryker att frågan är viktig för vårt demokratiska samhälle. Avslutningsvis frågar han sina 

läsare: ”Det är vår förbannade skyldighet att få det att gå ihop. Eller har vi blivit dummare de senaste tre 

hundra åren?”  

 

Framtidsutsikter 

När Jigenius beskriver hur fenomenet namnpublicering de senaste 30 åren ändrats är det inte nya, 

banbrytande förslag från ansvarig utgivare som lett utvecklingen menar han. Snarare är det så att 

spelreglerna för pressen har förändrats och att man numera istället följer ”det allmänna 

rättsmedvetandet och konjunkturkänsligt registrerar vilken typ av brott som vid varje tidpunkt står i centrum för 

den rättspolitiska debatten…” På detta vis ser pressen vilka typ av brott allmänheten just för tillfället 

anses vara moraliskt förkastliga eller samhällsfarliga, som han uttrycker det, och lyfter fram dessa 

i media. 

I framtiden tror han pressen kommer fokusera sig speciellt på korrumperade tjänstemän och 

tjänstefel. Mer allmänt skriver han att eftersom vi rör oss mot globalisering kommer brott även 

om de inte har höga straff att få uppmärksamhet, och att det är det som är den största 

förändringen i synen på namnpubliceringsfrågan. Syftet med artikeln är att ge en tankeställare 

över hur lätt det är att som journalist gömma sig bakom ”allmänintresset”, fast än det är ett så 

trendkänsligt och svårdefinierat begrepp. 

Chefredaktören för Eskilstuna-Kuriren, PeO Wärring, som 2006 var med i tryckfrihetskampanjen 

för att lyfta fram hotet mor demokratin. I samma nummer publicerades en krönika av PeO 

Wärring och en handledning i praktisk yttrande- och informationsfrihet: om meddelarfriheten 

och meddelarskyddet, om offentlighetsprincipen och rätten att närvara vid sammanträden och i 
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domstolar. Han menar att även om det inte händer så mycket i lagstiftning är ändå vardagen 

påverkad av allt mer medvetna läsare: ”Vi får svårare att få ut handlingar, intervjupersoner ställer krav på 

att få läsa i förväg, vissa frågor får inte ställas… Det är hot mot det öppna samhället.” 

Chefredaktören för journalisten.se menar att diskussionen i Sverige om den yrkesetiska debatten 

står still, och att det var senast under tiden då Jan Guillous tid som ordförande för 

Publicistklubben som diskussionen prioriterades och konkretiserades till en skärpning av 

Spelreglerna för press, radio och Tv. Under journalistförbundets kongress våren 2005 efterlyste 

deltagarna en kampanj för att återuppliva debatten om yrkesetiken, men förslaget avslogs. 

I Norge däremot har man en återkommande diskussion om motsvarande Pressens spelregler, 

som man uppdaterade senast endast fyra år efter den tidigare revideringen. ”Självklart finns det 

risker med en så tät uppdatering av spelreglerna som varit i Norge. Man löper risken att påverkas av enstaka 

händelser och trender och att regelverket blir för precist och detaljreglerande. Men det man vinner är något annat: 

dels signaleras en vilja att ta tag i sådant som allmänheten uppfattar som övertramp, dels blir etikdiskussionen 

mer konkret , såväl på organisationsnivå som på redaktionsgolven.”  

Allmänintresse har numera blivit ett ord som ger ”rätt” att kränka människor i syfte att sälja en 

tidningsprodukt menar journalistförbundets etiska nätverk, och att man talar om ett Orwellskt 

nyspråk att allmänintresse blir en marknadsföringsterm. ”Det är angeläget att alla seriösa journalister 

visar att vi inte accepterar oetiskt agerande, vare sig det är chefer eller reportrar eller redigerare som bär skulden. 

Det handlar om vilken sorts journalistik vi vill ha. Och det handlar om vilken sorts arbetsuppgifter vi vill ha. 

Men det handlar också om vilken sorts tidningar vi vill se i mataffärernas tidningsställ, vilka löpsedlar vi vill att 

våra barn ska drabbas av när de går hem från skolan.”  
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6.2 Intervju med DN-redaktör, SvD-redaktör och advokat 

Nedan följer min analys av de intervjuer jag genomfört med redaktörer och advokat. I min analys 

har jag upp texten i de fyra undergrupperna etisk aspekt, filosofisk aspekt, juridisk aspekt och 

framtidsutsikter för att underlätta resonemanget och få en bättre struktur för läsaren.  

 

Etisk aspekt 

Både i mina möten med redaktörerna och advokaten ställer jag frågan när det faktiskt är okej att 

publicera namn. Den frågan går inte att svara på menar DN-redaktören. Det finns så många saker 

att väga in i en publicering, och det viktigaste av allt, menar hon, är att sätta händelsen i ett 

sammanhang. Vidare handlar det om hur medievan och offentlig personen är. Hon ritar följande 

diagram för att illustrera problematiken. 

 

 

 

För att publicera krävs det att händelsen antingen är högt upp på ”händelsebarometern”, eller på 

”kändisbarometern”. Som exempel förklarar hon att om en 14-årig invandrarflicka i Rinkeby snattar 

skulle tidningen aldrig skriva om det, men däremot om Fredrik Reinfeldt gjorde det. 

Anledningen, säger hon, är att han är en offentlig person och mer medievan, ”och då får han också 
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räkna med det”. Flickan däremot, som inte alls är publik eller medievan, riskerar inte att bli 

publicerad med namn då det inte är en offentlig process eller sker publikt.  

De tar också hänsyn till rättsprocessen, alltså om brottet fått en dom i Hovrätt eller bara är på 

”misstänknivå”. Kombinationen okänd människa på ”misstänknivå” för ett brott skulle aldrig 

publiceras, men däremot om det var en känd person, som till exempel Fredrik Reinfeldt skulle 

namnet publiceras tidigare, till och med på ”misstänktnivå”.  

I och med det uttalandet bekräftar hon med andra ord att en offentlig person/kändis hängs ut 

mycket tidigare, men även att en privatperson som begår ett tillräckligt grovt brott riskerar 

publicering oberoende av kändisskap eller inte. I Pressens spelregler (se bilaga 1) står i punkt 14: 

”Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om 

fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.” 

SVD-redaktören förklarar att om ett namn publiceras eller inte är helt och hållet ”beroende på 

allmänintresset”, vad svenska folket ”behöver” och ”vill” veta. Som exempel tar han upp den dömda 

plastikkirurgen i Malmö där han berättar att de valde att inte publicera namnet. Anledningen var 

att tidningen knappt har några läsare i Skåne, så deras läsare berördes inte så mycket av det. Om 

en tidning i Malmö däremot publicerar namnet menar han att det då är en form av upplysning, 

för att skydda folket från att gå dit. ”I ett sådant fall gör man den bedömningen med vetskapen om att den 

här personen är gift, han har kanske barn, släktingar. Men då är allmänintresset så stort i det här fallet att man 

bryr sig inte om det. Det blir någon slags konsekvens neutralitet, man bryr sig inte om konsekvenserna.”   

Detta stämmer dock inte. Den 11 december publicerade SvD både namn och bild på 

plastikkirurgen (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_676273.svd). Två dagar efteråt, den 

13 december, skriver ledarskribenten Maria Abrahamsson om nyhetsinslaget på Aktuellt där man 

valt att behålla en ”polismördare” anonym med pixlat ansikte, men däremot visar plastikkirurgen 

i bild och nämner hans namn. ”Det så kallade allmänintresset av att hänga ut kändisar med namn 

och bild värderas som regel högre än risken för att kändisen och dennes familj skadas av 

publiceringen” skriver hon (http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_684727.svd). 

Detta visar på en stor skillnad på den etiska aspekten i journalistkåren, även inom samma tidning. 

Redaktören säger att de inte har publicerat namn och ledarskribenten kritiserar Aktuellt för att 

gjort det samma. 

Vad som avgör att tidningar publicerar namn beror också på vem som har gjort det, och vad han 

har gjort. Hade en snickare gjort dessa övergrepp, som läkaren gjorde, hade det inte blivit någon 
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namnpublicering tror redaktören. Men däremot när man väger in faktorerna att det är en läkare 

som i sitt jobb, under narkos utnyttjat sin yrkesroll för att genomföra brottet, då blir han en 

offentlig person. Det är skillnad på brott och brott. Till exempel när Anna Lindh blev mördad, då 

förtjänade svenska folket att få veta vem brottslingen var och SvD publicerade namnet. 

När det gäller SvDs nätupplaga försöker de alltid hålla samma linje, fast de har olika ansvarig 

utgivare. Innan en större publicering träffas man alltid och övervägar för att kunna komma 

överens om ett beslut. I fallet med den dödsmisshandlade pojken Ricardo var det ett svårt beslut 

om man skulle publicera namnet, berättar han, eftersom man inte bara ska skydda brottslingen 

utan även offret. I början publicerade man inte namnet för att man inte var helt säker på vad 

Ricardo haft för roll.  

Senare var det demonstration mot gatuvåld i Kungsträdgården där folk hade med sig stora plakat 

med namnet Ricardo. Nätupplagan som var där för att rapportera valde då att publicera bilderna 

på folket med skyltarna, eftersom det ”annars hade varit omöjligt att rapportera”, och den tryckta 

upplagan gjorde senare detsamma. 

Samma policy gäller för DN, som oftast publicerar samma material på den tryckta och 

nätbaserade upplagan. Men det finns undantag. Då Muhammadbilderna var aktuella valde 

tidningen att publicera en liten bild i den tryckta tidningen, eftersom de då satta den i ett 

sammanhang där de skrev en artikelserie för att förklara, inte provocera eller kränka. Däremot 

resonerade redaktionen att en publicering av bilden på nätupplagan lätt skulle kunna ryckas ur sitt 

sammanhang, om man inte förstår språket eller inte läser artiklarna som hör till säger redaktören. 

Ingen av redaktörerna ser namn- eller bildpublicering på Internet som ett juridiskt problem, vilket 

däremot Advokaten tar upp som ett problem under intervjun. Till exempel då Expressen 

publicerat bilder på Lennart Möller som jobbade för FNV när han låg vid poolen, på sin fritid, 

men vinklat det som att det var på arbetstid. Expressen blev fällda, men Internet-sidan Pressens 

bild har kvar bilderna på Internet. Det fanns då ingen ansvarig utgivare för sidan, och man 

räknade publiceringen som en bilaga till tidningen, vilket innebär att bilderna finns för all framtid 

på nätet.  Advokaten menar att det i dagsläget inte finns några direkta lagar utan att det är ”Hela 

havet stormar” på Internet. 

Vad gäller den etiska problematiken i tryckta medier är problemet enligt advokaten att tidningar 

idag räknar med att bli fällda då och då för sina namnpubliceringar, och inte tar fällningar på så 

stort allvar. Skadeståndsbeloppen är så låga att han tror att tidningen i många fall publicerar 

nedsättande uppgifter om någon som de utan tvekan inser är brottsliga uppgifter, och förtal.  
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Att tidningar idag publicerar allt fler namn kommenterar han vidare med att ”I dagens Sverige har vi 

bestämt att man får utstå extra granskning och publicering om man är en offentlig person”, vilket stämmer 

överens både med DN och SvD redaktörernas uttalanden.  

I domstolen idag är det hellre fria än fälla, så 9/10 förtalsfall frias, säger advokaten. Enligt honom 

måste man lyfta diskussionen från den etiska aspekten till en mer juridisk synvinkel. ”Grundlagen 

är så gammal och skrevs i en tid av förtryck, men media är idag den tredje statsmakten vilket gör att det är i 

princip omöjligt att få till en ändring” menar han. 

 

Filosofisk aspekt 

Att begreppet allmänintresse är ganska brett och lite otydligt håller DN-redaktören med om. Hon 

menar att det lätt kan förknippas med nyfikenhet och skvaller, men understryker att det handlar 

om sammanhang och relevans. Som exempel tar hon upp Muhammedteckningen som 

publicerades i Jyllandsposten. Där menar hon att tidningen som tidigare publicerat artiklar av 

typen ”Vad lever invandrarna på” och andra artikelserier med kritik mot invandrare, sätter bilden i 

ett dåligt sammanhang. ”Då blir det ytterst tveksamt att publicera, om man bara har i syfte att se hur mycket 

man kan provocera folk. Hade man däremot haft ett bra sammanhang hade inte bilderna fått alls samma 

negativa reaktioner.” 

Allmänintresse är enligt DN-redaktören en händelse som påverkar samhället på något sätt. Hon 

räknar upp Palme-mordet och massmorden i Finland som exempel, där samhället inte kommer 

bli sig likt igen efter händelsen. Att det är skillnad på brott och brott och vad folk vill veta vill 

SvD-redaktören gärna understryka. Det finns brott som är grövre än i läkarens fall, men SvD 

publicerar inte namn för det säger han. Tidningen Norrländska socialdemokraten ville hänga ut 

alla våldtäktsmän i hela Norrbotten med namn och bild, det var deras definition av allmänintresse 

berättar han, men en sådan publicering skulle SvD aldrig göra. ”Det blir för generellt”.  

Däremot publicerade SvD tillsammans med Expressen, DN och Aftonbladet en lista med namn 

och bild på alla personer de tyckte var ett hot mot demokratin, till exempel nazister, grova 

brottslingar och motorcykelgäng. Det motiverar han med att det var av ett ”demokatiskäl”, och 

därför viktigt för landet. På frågan om de blev anmälda eller fällda svarar han att han inte vet ”det 

var så längesedan, jag vet inte om någon av de där människorna försökte, men jag kan inte tänka mig det.” 

En stor del av problemet med tidningars namnpubliceringar är som tidigare nämnt enligt 

Advokaten att de räknar med att bli fällda, att det är en del av deras budget.  Den som utpekas i 
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en tidning kan räkna med att bli kompenserad med högst 100 000 kronor, berättar han. En 

rättegång med ombud kostar aldrig under 100 000 kronor, och i de flesta fall det dubbla. ”Betänk 

att du ska ge dig in i en rättegång och riskera alla dessa pengar för att maximalt "vinna" 50 000 kronor” säger 

han. Ett exempel är Hustler-målet 1994 som advokaten själv var ombud i. Tidningen hade 

publicerat bilder på lättklädda personer och sedan klippt in kända personers ansikten, till exempel 

Gudrun Schyman. ”HD sa då att ett högt skadestånd (då 150 000 SEK) utdömdes i förebyggande syfte. Men 

därefter har nivån åkt ned igen och Gudrun Schyman fick exempelvis endast 50 000 SEK.” 

 

Juridisk aspekt 

När det gäller den juridiska aspekten tycker inte DN-redaktören att det direkt finns någon lag att 

följa, eller som hon uttrycker det: ”det finns ingen regelbok att gå till.” Även SvD-redaktören tycker 

det är svårt att se det ur ett juridiskt perspektiv och säger ”Det finns ju ingen lagstiftning idag, som 

reglerar det här, bara etiska riktlinjer” och förklarar att man får göra bedömningar i varje enskilt fall 

huruvida man ska publicera namn eller inte. Han tar tydligt avstånd till hela lagstiftningen och 

kommenterar senare ”det finns väl någon lag om förtal eller vad det är.” 

På frågan om tidningarna blivit PO-anmälda eller anmälda för förtal är svaren från redaktörerna 

väldigt lika. ”Det händer hela tiden” säger de båda. På DN finns en hel avdelning som jobbar med 

att ta emot och svara på anmälningarna, men redaktören menar att det är sådant man får räkna 

med.  

Det är en ganska bekymmersfri fråga för tidningen kan man utläsa speciellt i uttalandet: ”Vi får 

publicera allting, det är ganska skönt att veta på morgonen. Vi publicerar allt, vad som helst, och sedan blir man 

lite stämd eller anmäld då och då. Så är det bara.” Detta tar hon sedan tillbaka, och förklarar att de 

naturligtvis publicerar efter allmänintresset, och tillägger med ett skratt att vissa gånger skriver de 

artiklar då hon tänker att ”Oj, oj, nu blir vi nog stämda.” 

Detta uttalande blir extra intressant under intervjun med advokaten som alltså är övertygad om 

att journalisters inställning idag är att en fällning knappt räknas, varken ur etiskt eller ekonomisk 

synvinkel. Han menar att skadeståndsbeloppen måste upp till en mycket högre nivå så att 

tidningar i fortsättningen verkligen måste tänka sig för innan en namnpublicering, och veta om 

att en tveksam sådan skulle kunna leda till reella skador för tidningen. ”Skulle skadestånden ligga på, 

låt oss säga 1 MSEK då skulle det vara ett effektivt sätt att verka preventivt, men sådan är inte verkligheten 

tyvärr.” 
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När DN-redaktören pratar om det uppmärksammade lagförslaget förra veckan, att förbjuda 

smygtagna bilder, säger hon att den lagen inte skulle påverka DN nämnvärt, men vara olycklig 

och en inskränkning på journalisters frihet. SvD-redaktören är helt emot lagförslaget, eftersom 

han anser att det kan komma nyhetslägen där smygtagna bilder är enda bevisen. Han tror inte 

heller att jurister vill ha ett sådant förbud utan att det främst är politiker som är positiva till 

förslaget, för att skydda sig själva.  

Som exempel tar han upp en situation där tidningen råkar fotografera Fredrik Reinfeldt när han 

lämnar ut dokument till en person på ryska ambassaden om Sveriges näringsliv. ”Får inte vi 

publicera det då? Det är väl oerhört nyhetsmaterial för hela svenska folket?” menar han och säger att istället 

för ett helt förbud är det upp till varje tidning att bestämma vad för typ av bilder man vill 

publicera.  

Advokaten har inte själv uppmärksammat lagförslaget om förbud mot smygtagna bilder, men tar 

under intervjun upp ett exempel för att illustrera problemet med allmänintresse och integritet. 

Prinsessan Carolina af Monaco stämde år 2004 pressen, då paparazzi ständigt fotograferade 

henne i alldagliga situationer när hon gick och handlade eller spelade tennis. Hon fick rätt i 

Europadomstolen och skadestånd för att hennes integritet var kränkt. ”För något liknande skulle det 

vara uteslutet med skadestånd i Sverige, och här har du en tydlig skillnad” menar advokaten. 

Hela diskussionen om namnpublicering och hur lagen ska se ut tror SvD-redaktören uppkom 

pågrund av Internets framväxt och att det blev så stor spridning på material och information. Att 

det skulle vara ett problem verkar han däremot inte tycka. Att personuppgiftslagen finns tycker 

han är bra som en påminnelse mot människors integritet. ”Men det är ju undantag för oss mediafolk, 

alltså vi kan ju inte göra ett grävjobb om vi inte kan samla information om olika personer, vad de gjort.” 

 

Framtidsutsikter 

På frågan om hur det kommer se ut i framtiden med namnpublicering på nätet och i tryckta 

medier svarar DN-redaktören att det antagligen bara kommer bli mer namnpubliceringar, i 

synnerhet på Internet. Hon tror att vi i framtiden kommer följa den internationella pressen allt 

mer, som generellt sett oftare publicerar namn, vilket hon inte ser som ett problem. De 

pressetiska regler som finns idag är bra och ”dagens självsanerande system som vi har idag tycker jag 

fungerar bra”, avslutar hon. 
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När vi pratar om framtiden påpekar SvD-redaktören igen att det inte finns någon lagstiftning 

som reglerar namnpublicering varken på nätet eller i tryckta medier, vilket han tycker är jättebra. 

Han hoppas att det i framtiden inte kommer några nya lagar om det, då han inte vill se att 

lagstiftarna talade om när och vad de fick skriva om. ”Det skulle bli liksom lite Sovjetiskt över det, 

pekpinnar och censur” menar han. 

Advokaten däremot är alltså övertygad om att det måste till lagändringar för att det ska kunna bli 

en positiv förändring. För det första ska skadeståndsbeloppen upp till en mycket högre nivå, men 

det krävs även ändringar i Brottsbalken. ”Lagändringen behövs på det generella planet, d.v.s. vår 

bestämmelse 5 kap 1 § BrB (se bilaga 4)”.  

Denna lag täcker bara förtal, men enligt Europakonventionen finns ett skydd för integriteten i ett 

vidare perspektiv. ”Konventionens regel sträcker sig alltså längre än vad den interna regeln gör och så ska det 

inte vara eftersom staten har en förpliktelse att garantera alla det rättighetsskydd som återfinns i Konventionen. 

Vi behöver alltså kriminalisera i ett vidare perspektiv” menar advokaten och påpekar återigen fallet med 

Carolina af Monaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 



7. Slutdiskussion 

Namnpublicering, i synnerhet på Internet, är en svår fråga. Under intervjuerna med redaktörerna 

gled ämnet lätt över till att handla om namnpublicering i allmänhet, och om etiska riktlinjer och 

allmänintresse. Mötet med advokaten visade att han hade en väldigt stark uppfattning om hur 

tidningsbranschen fungerar, vilken visade sig stämma bra överens med verkligheten, och ville 

gärna diskutera de Internet-relaterade frågorna.  

Några av författarna till debattartiklarna anser att begreppet allmänintresse blivit utnyttjat och 

kallar det till och med för en marknadsföringsterm. Andra, som Expressen, menar att pressens 

största och första uppgift är att redovisa det den vet och att inskränkningar skulle leda till censur 

och hot mot demokratin. Ingen, förutom Ola Larsmo tar upp den juridiska diskussionen i någon 

större utsträckning, utan väljer att fokusera på den etiska aspekten. Även advokaten tar upp den 

diskussion som Larsmo skriver om i sin artikel, huruvida man ska utvidga YGL och TF. Larsmo 

menar att de som är emot förslaget glömmer de digitala medierna som riskerar att hamna utanför 

lagarna, som dagstidningar online och bloggar. Även advokaten ser ett problem i detta, och 

diskuterar vem som egentligen är ansvarig utgivare på en tidnings blogg. 

Att båda redaktörerna, och de flesta journalisterna, ställer sig utanför den här problematiken är 

inte förvånande. Varje gång ämnet kommer upp leder diskussionen tillbaka till etik, och som 

nämnt är båda redaktörerna väldigt främmande för juridik. Traditionen och kårandan för 

journalister bygger på etik, och till exempel Publicistklubben är en etisk nämnd.  Vad som 

däremot är förvånande är deras oerhört öppna och tydliga svar, som inte alls liknar den offentliga 

policy tidningen har.  

Redaktörerna hävdar bestämt att namnpublicering är en etisk fråga, och ser ingen koppling till 

lagar, och SvD-redaktören kallar PUL för en påminnelse snarare än en riktlinje. Inom kritisk 

diskursanalys tar man, som tidigare nämnt även fasta på den outtalade information man stöter på. 

Att ingen av redaktörerna vill diskutera ämnet ur ett Internet eller juridisk synpunkt kan vara en 

fråga både om okunskap eller ointresse. Därmed innebär det att för journalisternas del, spelar 

framväxten av elektroniska medier knappt någon roll alls i debatten. Vad som är tydligt är att 

båda redaktörerna använder begreppet allmänintresse som argument för det mesta.  

Enligt Media logic måste nyheter, för att sälja, innehålla bland annat drama, personlighet och vara 

kändisrelaterade, vilket kan liknas vid marknadslogik. Alla tidningar vill ha så många läsare som 

möjligt, och publiken vill ha kändisar och dramatiska situationer. Detta leder självklart naturligt 
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till ett ”säljar-tänkande”, och kanske även tänjande på gränser, för att sälja. I undersökningen som 

presenteras i Sanders bok (utförd i Storbritannien) visar det sig att journalister enligt allmänheten 

är den näst minst pålitliga yrkesgruppen, och i undersökningen i Demokratirådets rapport visar 

statistiken att varken allmänheten eller riksdagsledamöter vill att man ska få publicera smygtagna 

bilder på kändisar eller bilder på misstänkta innan dom har fallit. Även i Sverige har journalister 

oerhört dåligt förtroende och, enligt MedieAkademins undersökning, tycker allmänheten att deras 

moral bara blir sämre.  

Detta, skulle man ju kunna tolka som en statistik på allmänintresset. Men trots att människor, 

enligt statistiken, inte vill se paparazzibilder eller namn och bildpublicering på misstänkta, köper 

de ändå tidningen. Kanske är det snarare så att vi vet att vi inte borde tycka att det är så intressant, 

och svarar därefter? Därför, kan man istället vända på det, och konstatera att människor tycker 

att journalister har låg moral, men ändå köper tidningen. Detat skulle likaväl kunna vara ett mått 

på allmänintresse, och välkomna namn- och bildpublicering. 

För att utgå från Sanders olika modeller, (se sid 10) där hon kategoriserar olika synsätt på etik, 

kan man kategorisera de två redaktörerna under samma titel: PR-ledaren. Båda ser begreppet 

allmänintresse som nästintill heligt, och är väldigt tydliga med att förklara att de levererar det 

folket måste, vill, och ska veta. Anmälningar och stämningar är sådant som händer, och beklagligt 

i sig. Men tills det att ingen klagar är allt okej.  

Ett bra exempel är DN-redaktören som menar att de ibland chansar och publicerar material som 

hon känner är tveksamt.  Advokaten stämmer inte helt oväntat in på just Advokaten. Han utgår 

ifrån lagen, och sätter den etiska diskussionen åt sidan, och menar att svaren finns i lagboken.  

Det allra mest intressanta är de olika intervjupersonernas syn på framtiden. Redaktörerna tror att 

vi går mot en tid där namnpublicering blir allt vanligare, men ser inte detta som ett problem. De 

anser att den lagstiftning vi har är tillräcklig och vill inte ha varken ändringar eller fler lagar. 

Advokaten, som tar upp exemplet med Carolina af Monaco, menar att vi i Sverige idag saknar en 

lag som skyddar den personliga integriteten, och som vi enligt Europakonventionen ska ha. 

Detta fall tas även upp i Demokratirådets rapport 2007, där de skriver att Sverige idag faktiskt 

saknar en sådan lag som skyddar den personliga integriteten, men de framhåller att det är 

bedömningar i varje enskilt fall av Europakonventionen som staterna är bundna av.  

Enligt dessa författare blir det svårt att ”tvinga fram nationella lagstiftningsåtgärder i ännu mer restriktiv 

inriktning”, eftersom varje fall bör bedömas för sig (Brink Lund, Petersson, Smith, Weibull, 
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2007:24). De konstaterar dock liksom advokaten att vårt land har avvikande bestämmelser 

jämfört med andra demokratier. 

Demokratirådet riktar kritik mot både YGL, TF och medias spelregler. Ingen av dessa är idag 

hållbara menar man, inte ens PON. Men redaktörerna menar att lagarna är tillräckliga och 

spelreglerna välfungerande, och advokaten vill se lagändringar. För redaktörerna är läget alltså 

lugnt och diskussionen ointressant, medan advokaten beskriver Internet som ”hela havet stormar”.  

Framtidssynen skiljer sig oerhört mycket mellan intervjupersonerna Att advokaten ser media som 

den tredje statsmakten som gör allt för att inte få till en lagändring, är inte svårt att förstå efter 

mina intervjuer med redaktörerna. Det är en stark yrkesstolthet och ett svagt intresse för juridik 

eftersom, enligt dem, deras egna yrkesregler är fullt tillräckliga. Men vad som framkom i analysen 

av debattartiklarna är även att det finns en stor splittring inom journalistkåren, vilket fallet med 

plastikkirurgen är ett väldigt belysande exempel på. 

SvD-redaktören säger bestämt i intervjun att de aldrig har, eller skulle publicera plastikkirurgens 

namn, vilket de redan gjort med både namn och bild. Någon månad senare gick ledarskribenten 

ut och kritiserade Aktuellts inslag där de nämnt och visat plastikkirurgen i sändning. 

Och det är här kärnan i frågan ligger, tror jag, dels att det till och med inom journalistkåren finns 

stora splittringar och inställningar och att de två lägren har så olika synsätt och intressen där 

ingen av redaktörerna har något intresse av den juridiska delen, och advokaten å andra sidan 

tycker den etiska diskussionen är otillräcklig.  

Om journalister kan se utanför sina egna etiska regler och intressera sig för den juridiska 

problematiken och blir mer allmänbildade på gällande lagar, och jurister sätter sig in i den etiska 

diskussionen med journalister, kanske man kan mötas på vägen. Det är därför jag anser denna 

uppsats vara ett viktigt inlägg i debatten, att vidga både ”mediafolket” och juristers vyer, och 

kanske öka förståelsen.  

Till att börja med måste ämnet lyftas fram inom journalistkåren så man får ett enat synsätt och 

attityd, framförallt inom de enskilda tidningarna. På Svenska journalistförbundets kongress 2005 

togs frågan om att man skulle lyfta fram den yrkesetiska debatt som pågått, men förslaget avslogs. 

Detta stjälper ingen annan än journalisterna själva. Splittringar inom kåren leder till artiklar som 

”Aftonbladet gör det pinsamt att vara journalist”, och när en ledarskribent och redaktör på 

samma tidning har totalt olika inställningar, är det omöjligt att hitta en lösning innan 

allmänhetens förtroende totalt når botten.  
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Pressens spelregler 

Nedan följer utvalda delar av ”Pressens spelregler” som behandlar publicitetsreglerna. 
 

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt 

och allsidig nyhetsförmedling. 

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontroller sakuppgifter så noggrant som omständigheterna 

medger, även om de tidigare publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan 

faktaredovisning och kommentar. 

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är 

korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 

 

Var generös med bemötanden 

 

5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett 

påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i 

lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har 

fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell 

kommentar. 

6. Publicera utan dröjsmål. Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den 

egna tidningen. 

 

Respektera den personliga integriteten 

 

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte 

ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till 

anhöriga och vad ovan sagt om privatlivets helgd. 

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn 

och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politiska tillhörighet, 

religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 

missaktande. 
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Var varsam med bilder 

 

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 

12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder 

eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrar genom montage 

eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. 

 

Hör båda sidor 

 

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta 

kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att 

anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld. 

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om 

fällande dom inte föreligger. Den slutgiltiga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 

 

Var försiktig med namn 

 

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

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

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, 

kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger 

materialet. 
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Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) SFS 1991:1469 

1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att 

i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar 

och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter, och känslor och i övrigt 

lämna uppgifter i vilket ämne som helst. 

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och 

allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än 

de som följer denna grundlag. 

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också program i 

television och innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av 

elektromagnetiska vågor. Med tekniska upptagning avses i denna grundlag upptagningar som 

innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 

tekniskt hjälpmedel. Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för 

automatiserad behandling. Lag 2002:909. 

5 § Den som skall döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att denna 

grundlag efterlevs bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick. Han 

bör alltid uppmärksamma syftet mera än framställningssättet. Om han är tveksam, bör han hellre 

fria än fälla. 
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Tryckfrihetsförordningen (TF) SFS 1949:105 

1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgare rätt att, utan några av myndighet eller annat 

allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol 

kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta 

innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning. 

I överensstämmelse med de i första stycket angivet grunderna för en allmän tryckfrihet och till 

säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk 

medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade 

till skydd för enskild rät och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, 

offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som 

helst. 

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela 

uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare 

eller annan som är att anse so upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, 

om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av 

nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter. 

Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, anskaffa uppgifter och 

underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna 

meddelande som avses i förgående stycke. Lag 1976:955. 

3§ För missbruk av tryckfriheten eller medverkan däri må ej någon i annan ordning eller i annat 

fall än denna förordning bestämmer kunna tilltalas eller dömas till ansvar eller 

ersättningsskyldighet eller skriften konfiskeras eller läggas under beslag. 

5§ Denna förordning äger tillämpning å skrift, som framställts i tryckpress. Den skall ock 

tillämpas å skrift, som mångfaldigats genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt 

förfarande, om 

1. Utgivningsbevis gäller för skriften eller 

2. Skriften är försedd med beteckning, som utvisar att den är mångfaldigad, sam ti 

anslutning därtill tydliga uppgifter om vem som har mångfaldigat skriften och om ort och 

år för mångfaldigandet. 
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Bestämmelse i förordningen som har avseende å skrift som framställts i tryckpress eller å 

tryckning skall, när ej annat angives, äga motsvarande tillämpning å annan skrift, varå 

förordningen enligt första stycket är tillämplig, eller å mångfaldigande av sådan skrift. Till skrift 

hänföres bild, även om den ej åtföljes av text. Lag 1976:955. 
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Brottsbalken (BrB) 

1 § 5kap Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest 

lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. 

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att 

lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, 

skall ej dömas till ansvar.   

 

 

 

 

 


