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Abstract	  
I uppsatsen undersöks publiceringen av sekretessbelagda uppgifter vid 
brottsrapportering i Expressen, ur ett medieetiskt perspektiv. Fokus för studien är 
porträtteringen av de misstänkta gärningsmännen, här Ola Lindholm, Julian Assange 
och Peter Mangs.  

Meddelarskyddet som återfinns i Tryckfrihetsförordningen hindrar polismyndigheten 
från att undersöka brott mot förundersökningssekretessen. Syftet med uppsatsen är att 
belysa problematiken genom att kartlägga och kritiskt granska rapporteringen av de tre 
utvalda fallen. Frågeställningarna ämnar ge svar på hur rapporteringen sett ut, samt 
vilka motiv som ligger till grund för publiceringarna. Teorier som använts som underlag 
för uppsatsen behandlar pressetik, kommersialisering och nyhetsvärdering. Valda 
avsnitt ur Jesper Falkheimer och Sigrid Leijonhufvuds Pressetisken – i vems tjänst?, 
Marina Ghersetti och Gunilla Hjorts Mördare och poliser - Två huvudaktörer i 
mediernas rapportering om Anna Lindh, Olof Peterssons Medieetik under debatt, Bill 
Kovach och Tom Rosenstiels The elements of journalism: what newspeople should 
know and the public should excpect och Sigurd Allerns Nyhetsverdier har använts till 
uppsatsens teoretiska bakgrund.  

Inledningsvis görs en kvalitativ expertintervju med samordnaren för 
Stockholmspolisens pressgrupp, Ulf Göranzon. Därefter kartläggs rapporteringen av 
fallen, från den artikeln då förundersökningssekretessen bryts och en månad framåt. 
Därefter genomförs en kritisk diskursanalys enligt Teun A. van Dijks modell av en 
artikel per fall. Artikeln som analyserats är hämtad från kartläggningens allra första 
stadium.  För att besvara frågeställningen om motiv till publiceringarna har även 
blogginlägg skrivna av Expressens ansvarige utgivare, Thomas Mattsson, tillräknats det 
empiriska materialet. En kvalitativ intervju med densamme har även genomförts. 

Undersökningen visar att rapporteringen var som mest intensiv de första tre dagarna av 
den undersökta månaden. I alla tre fall förekom artiklar i rapporteringen som kan anses 
porträttera den misstänkta gärningsmannen hellre än att rapportera om läget i 
brottsutredningen. I nyhetstexterna som varit föremål för den kritiska diskursanalysen 
går att finna implicita motiv till publiceringarna. De åsyftar att hänvisa till 
allmänintresset i ordets rätta bemärkelse, som demokratisk tillgång. På så vis maskeras 
även kommersiella motiv till publicering, såsom allmänhetens nyfikenhet. De 
misstänkta gärningsmännen porträtteras som personer värda att granskas av media, och i 
ett av fallen framhävs även allmänhetens delaktighet i brottsutredningen. Mattsson 
framhåller i synnerhet tre återkommande motiv till publiceringarna; att andra medier har 
publicerat samma nyhet, att Expressen hade goda publiceringsunderlag, samt att 
Expressen i efterhand visade sig ha rätt. Med det sistnämnda menas att den misstänkte 
senare visade sig vara skyldig. De här motiven kan alla tre ifrågasättas och diskuteras. 
Diskussion är någonting som är typiskt för pressetiken överlag, eftersom den bygger på 
individens egna tolkningar av de pressetiska reglerna.  
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1	  Inledning	  
Det förekommer då och då att media publicerar information om brott som baseras på 
sekretessbelagda uppgifter. I dessa fall kan förundersökningen försvåras, och den 
misstänkte komma till skada, då denne utpekas utan att vara dömd. 

När sekretessbelagda uppgifter figurerar i media är det inte långsökt att anta att någon 
inom polis- eller åklagarmyndigheten läcker uppgifterna, då uppgifterna som 
förekommer inte är tillgängliga för allmänheten.  

Meddelarskyddet är en del av tryckfrihetsförordningen, en grundlag med syftet att man 
som privatperson ska kunna delge media uppgifter och samtidigt förbli anonym, 
exempelvis som anställd på en myndighet där någonting inte går rätt till. 
Meddelarskyddet förbjuder myndigheter att efterforska i uppgiftslämningen. Därav 
hindras polismyndigheten från att utreda de eventuella läckorna, eftersom det i 
sammanhanget väger tyngre än sekretesslagen. Enskilda poliser som läcker 
sekretessbelagda uppgifter till media och gömmer sig bakom meddelarskyddet skulle 
med andra ord vara ett grovt missbruk utav grundlagen. 

De pressetiska reglerna syftar till att skydda den enskilde mot publicitetsskador. Då 
sekretessbelagda uppgifter figurerar i media riskerar sådana skador att uppstå, då den 
misstänktes identitet och andra uppgifter ur utredningen kan vara av känslig karaktär. 

1.1	  Porträttering	  av	  misstänkta	  ur	  medieetisk	  synvinkel	  
Den här uppsatsen behandlar ämnet medieetik. Fokus ligger på porträttering av 
misstänkta gärningsmän. Undersökningen har sin utgångspunkt i tre specifika fall då 
den misstänkta gärningsmannen identifierats i media vid ett så tidigt skede i utredningen 
att uppgifterna som framkommigt fortfarande varit skyddade av 
förundersökningssekretessen. Fallen det gäller är brottsmisstankarna kring 
programledaren och chefsredaktören Ola Lindholm, Wikileaks grundare Julian Assange 
och den misstänkte serieskytten Peter Mangs. Deras fall intresserade mig då de är 
personer från olika bakgrund, med olika grad av offentlighet och misstänkta för brott 
som också skiljer dem åt. Vid kartläggningen av rapporteringen om fallen upptäcktes att 
Expressen var den tidning som publicerat nyheten först, och att den sedan spridit sig till 
övriga medier. Därför är Expressen utgångspunkt för studien.  

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Den svenska medieetiken präglas av en benägenhet till diskussion, i och med att den 
bygger på att medierna själva tar ansvar för etiken. Detta öppnar för debatt, då det också 
innebära att mediernas egna tolkningar och definitioner av de pressetiska reglerna sätter 
ramarna för det medieetiska klimatet. 

Syftet med uppsatsen är att ur ett medieetiskt perspektiv kartlägga, och kritiskt granska 
tre fall av publiceringar då sekretessbelagda uppgifter legat till grund för artiklar 
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rörande misstankar om brott i Expressen. Meningen är inte att göra en innehållsanalys 
av de tre fallen, eller att avgöra om publiceringarna är medieetiskt korrekta eller inte, 
utan att i uppsatsen föra en kritisk diskussion om pressetik. 

Frågeställningarna jag ämnar besvara är: 

- Hur såg Expressens rapportering kring Ola Lindholms, Julian Assanges och 
Peter Mangs brottsmisstankar ut? 

- Hur motiverar Expressen medieetiskt publiceringarna om Lindholm, Assange 
och Mangs? 

1.3	  Material	  och	  avgränsning	  
Materialet består av nyhetsartiklar rörande brottsmisstankarna mot Ola Lindholm, Julian 
Assange och Peter Mangs. Artiklarna är alla hämtade från Expressens nätupplaga och är 
det huvudsakliga materialet i uppsatsen. Krönikor, kolumner, blogginlägg och liknande 
har sållats bort. Expressens ansvarige utgivare, Thomas Mattsson är en flitig bloggare. 
Han kommenterar ofta innehållet i tidningen och motiverar även publiceringar som har, 
eller kan komma att ifrågasättas, på sin blogg. Jag kommer i undersökningen att titta på 
implicita och explicita motiv för publiceringarna i hans blogg och jämföra dem med 
motiv som går att finna i nyhetstexterna. Även externa nyhetsartiklar, debattartiklar och 
liknande medierat material som berör fallen används som stöd till diskussioner och 
slutsatser. Till denna kategori hör ett egenförfattat blogginlägg av Ola Lindholm 
angående rapporteringen kring hans brottsmisstanke. Detta inlägg används som en del i 
analysen av Expressens rapportering av hans fall. Till uppsatsen hör även kvalitativa 
expertintervjuer med samordnaren för Stockholmspolisens pressgrupp, Ulf Göranzon 
och Expressens ansvarige utgivare, Thomas Mattsson. Intervjuerna används som stöd 
för analysen och bakgrund till diskussionen. 

1.4	  Bakgrund	  
Under den här rubriken redogörs kort för brottsmisstankarna mot Ola Lindholm, Julian 
Assange och Peter Mangs som mediehändelser. Som bakgrund till uppsatsen gjordes 
även en kvalitativ intervju med samordnaren för Stockholmspolisens pressavdelning, 
Ulf Göranzon (bilaga 1). Syftet med intervjun var att ta del av polisens syn på 
problematiken med att sekretessbelagda uppgifter läcker till medierna. Intervjun 
fungerar som ett inlägg i diskussionen kring förundersökningssekretess och 
meddelarskydd. Intervjun skedde via mail. Jag skickade mitt frågeformulär till 
Göranzon och han skickade tillbaka sina svar. Göranzon anger innan sina svar att han 
skall försöka svara på mina frågor ur ett myndighetsperspektiv, vilket jag tolkar som att 
han inte svarar endast utifrån sig själv, utan försöker tala för hela polismyndigheten. 

1.4.2	  Ola	  Lindholm	  
Den 10 april 2011 besökte Ola Lindholm en fotbollsmatch på Råsunda i Stockholm. På 
väg från matchen blir han kroppsvisiterad av två poliser, och ombedd att lämna urinprov 
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(expressen.se 12/4 2011). Testet visar efter analys hos SKL att Lindholm hade 
bensoylekgonin i blodet, en restprodukt kroppen bildar efter intag av kokain 
(expressen.se 12/9 2011). 

Lindholm har hela tiden avböjt att uttala sig i media. Enligt egen utsago stängde han 
dörren utan att säga någonting när Expressens reporter ringde på vid hans hem i syfte att 
få en kommentar kring misstankarna (newsmill.se 7/5 2011). Lindholm delgav 
allmänheten sin version av händelsen i ett egenförfattat blogginlägg på 
olalindholm.blogspot.com. I blogginlägget riktar Lindholm kritik mot hur framförallt 
Expressen jagat honom för en kommentar och fått han och hans familj att känna sig 
osäkra i sitt eget hem. Då bloggen är borttagen kommer jag att referera till newsmill.se 
som publicerat samma text. Det var när rättegången mot Lindholm startade som han 
första gången uttalade sig i media och bland annat ställde upp i SR:s granskande 
program ”Medierna”. Där berättade han att polisen som förhört honom även beklagat att 
informationen kring hans misstanke läckt till Expressen. Med andra ord erkänner 
polisen att läckan kom ifrån dem (sverigesradio.se 10/9 2011). 

I ett annat avsnitt av Medierna, 28 maj 2011, berättar Stefan Edin, chef för 
narkotikasektionen på Solnapolisen, att de övervägde att göra en internanmälan 
angående läckan 
i fallet Ola Lindholm. Men de blev avrådda av polisens jurister eftersom 
meddelarskyddet förbjuder efterforskning av källor. Edin uttrycker då att polisläckor är 
ett problem som man inte talar om, eftersom det hela är en känslig fråga 
(sverigesradio.se 28/5 2011). 

1.4.3	  Julian	  Assange	  
Den 20 augusti 2010 anhölls Wikileaks grundare Julian Assange i sin frånvaro av 
svensk polis, misstänkt för våldtäkt. Assange hade då under en tid vistats i Sverige. 
Misstanken uppstod efter att två kvinnor gått till polisen (expressen.se 20/8 2010). 
Rapporteringen kring Julian Assange misstänkta våldtäktsbrott har varit massiv. Många 
av artiklarna behandlar ”senaste nytt” i brottsmålet, men även artiklar som rör personen 
Assange förekommer. I en artikel den 21/8, dagen efter avslöjandet, kommer Assange 
själv för första gången till tals. Han berättar då för norska Dagbladet att han inte kände 
till anklagelserna innan han läste dem i Expressen (expressen.se 21/9 2010 10:30). 
Nyheten om Assange brottsmisstanke spred sig sedan till ledande utländska medier. 
Den 17:e respektive 18:e december samma år publicerade The Guardian och The New 
York Times långa artiklar baserade på den sekretessbelagda förundersökningen som 
läckt ut (guardian.co.uk 17/12 2010) (nytimes.com 18/12 2010). 

1.4.4	  Peter	  Mangs	  
Peter Mangs identifierades av Expressen den 9 november 2010 som den så kallade 
Lasermannen i Malmö. Efter identifierandet av Mangs publicerades flera artiklar som 
behandlar personliga detaljer om hans liv. Ämnen som dyker upp är hans Aspergers 
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syndrom, sorgen efter en storasyster som gått bort, samt en semesterresa han gjort till 
USA. I artiklarna förekommer ofta personliga uttalanden om hans personlighet från 
vänner, gamla klasskamrater och familjemedlemmar (expressen.se).  Den 9/11 2010 
publicerades en artikel på Aftonbladets webbupplaga som behandlade Mangs och 
misstankarna mot honom. Aftonbladet uppgav då att mediebevakningen mot Mangs 
anhöriga varit massiv och att en man fått hjälp av polisen att evakueras från sitt hem då 
han känt sig utsatt (aftonbladet.se 9/11 2010). 

1.4.1	  Polismyndigheten	  om	  meddelarskydd	  och	  läckor	  
Göranzon hävdar att ”det naturligtvis är irriterande om uppgifter från en 
förundersökning publiceras och därmed försvårar utredningsresultatet”, men säger 
också att polisens erfarenhet är att uppgifter som ser ut att komma från en utredning ofta 
även finns på andra håll. Göranzon erfar i sina kontakter med journalister att han ofta får 
detta generellt beskrivet för sig, men poängterar att det då inte gäller i enskilda fall. 

När jag framhåller att det inte är långsökt att misstänka att uppgifter av de slag som 
förekommit i fallen aktuella för min studie kommer från polisen, svarar Göranzon att de 
inom polisen är mycket noga med att inte grubbla över sådana frågor: 

- ”Det är ett område som vi som myndighet inte skall forska i.” 

När jag tar upp Stefan Edins uttalande i ”Medierna”, angående att Solnapolisen blev 
avrådda från att göra en internanmälan när Ola Lindholms brottsutredning läckte ut till 
media undviker Göranzon ämnet. Jag frågar om han anser att efterforskningsförbudet är 
ett problem, och Göranzon svarar kort att lämnande av uppgifter faller under 
lagstiftningen. Vidare förklarar han att de gör en anmälan till Justitiekanslern om 
uppgifter lämnas ut som inte faller under meddelarskyddet. Göranzon framhåller 
dessutom att det finns tillfällen då polisen själva bryter sekretessen och lämnar ut 
uppgifter, såsom bilder på en misstänkt gärningsman eller liknande. 

Göranzons svar står i på sätt och vis kontrast till Edins uttalande i ”Medierna”. Edin 
framhåller där att polisläckor är ett problem som det inom polismyndigheten inte pratas 
om. Att det inte pratas om får jag bekräftat i min intervju med Göranzon, då han inte 
nämner att det är ett problem utan endast förklarar att det ”faller under lagstiftningen”. 
Då intervjun var avsedd som en bakgrund till uppsatsen gav den mig en klar bild av 
polisens generella syn på den eventuella problematiken; de arbetar utifrån 
förutsättningarna som råder och respekterar lagstiftningen. Således ökade mitt intresse 
för medias (läs: Expressens) syn på saken, och hur de motiverar publicerandet av 
sekretessbelagda uppgifter. 

1.5	  Tidigare	  forskning	  
Till tidigare forskning på ämnet medieetik kan Pressetiken – i vems tjänst? av Jesper 
Falkheimer och Sigrid Leijonhufvud nämnas. Det är en studie i svenska pressetikens 
praktiska funktion idag. Huvudfrågan som ställs i studien är i vems tjänst de pressetiska 
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reglerna står; i pressens eller i allmänhetens? Studiens tydliga och utförliga genomgång 
av den svenska pressetikens framväxt och funktion ger läsaren en god förståelse för det 
svenska pressetiska klimatet. 

Mördare och poliser – två huvudaktörer i mediernas rapportering om Anna Lindh av 
Marina Ghersetti och Gunilla Hjorth är en studie av mediebevakningen kring mordet på 
tidigare utrikesminister Anna Lindh. Ur medieetisk synvinkel är studien intressant för 
den här uppsatsen då porträtteringen av de misstänkta gärningsmännen diskuteras. 

Nyhetsverdier av Sigurd Allern behandlar nyhetsvärdering i några av Norges ledande 
tidningar. Tabloidisering och vad den ger för konsekvenser i nyhetsinnehållet är 
någonting som diskuteras flitigt i studien. Studien ger en god förståelse för det 
redaktionella arbetet och aspekterna som leder fram till ett publiceringsbeslut. Jag har 
valt att utgå ifrån den här studien då jag upplever att en likvärdig studie av det svenska 
medieklimatet saknas. 

Jag ämnar med den här uppsatsen tillföra en ny infallsvinkel, då fokus för min studie 
kommer att vara publiceringar innehållande sekretessbelagda uppgifter och hur sådana 
publiceringar motiveras medieetiskt.  

2	  Teori	  
Under den här rubriken redogör jag för teorin som ligger till grund för uppsatsen Teorin 
har använts som underlag för en förståelse för den svenska medieetikens syfte och 
praktiska funktion i dagens svenska medieklimat. 

2.1	  Den	  svenska	  pressetiken	  
Det finns tre reglerande faktorer för medierna i Sverige. Det första är en reglering via 
lagstiftning, det vill säga de regler som finns utformade i Yttrandefrihetsgrundlagen och 
Tryckfrihetsförordningen. Den andra är reglering genom de pressetiska reglerna som 
utformats av medierna själva. Den sista reglerande faktorn är marknaden. Medieutbudet 
anpassas för att inte stöta publik eller annonsörer och därmed leda till ekonomiska 
förluster (Falkheimer & Leijonhufvud 2002). 

Tryckfrihetsförordningen (TF), grundlagen för de tryckta medierna, vilar på tre 
grundstenar: censurförbud, meddelarskydd och källskydd. Även offentlighetsprincipen 
kan räknas som en del i skyddet för det tryckta ordet, samt det faktum att vem som helst 
har rätt att trycka och ge ut skrifter. Till brott mot Tryckfrihetsförordningen räknas 
klassiska brott mot rikets säkerhet, som högförräderi, spioneri, uppvigling och 
landsförräderi. Även brott av modernare demokratisk karaktär kan räknas hit. Till dem 
hör hets mot folkgrupp, förtal, förolämpning och olaga våldsskildring. Brott mot TF kan 
endast prövas med Justitiekanslern (JK) som allmän åklagare. JK är den enda som har 
rätt att inleda förundersökning och besluta om tvångsmedel. Preskriptionstiden är kort: 
max sex månader efter utgivningen för en periodisk skrift, och ett år för en icke 
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periodisk skrift. Det är även svårare att bli fälld i ett tryckfrihetsmål. För fällande dom 
krävs två tredjedels majoritet hos tryckfrihetsjuryn. En friande dom kan inte överklagas, 
men väl en fällande (Falkheimer & Leijonhufvud 2002:9-10). 

Det pressetiska systemet är avsett att fungera som ett komplement till grundlagen. 
Bakgrunden är att skapa ett integritetsskydd för enskilda individer, eftersom det skyddet 
uppfattas som svagt i grundlagen. Pressetiken i Sverige består av publiceringsregler, och 
bevakas av Pressombudsmannen (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON). Reglerna 
har alltså ingen laga kraft, utan bevakas utav branschen tillsatta personer, som ett 
självsanerande system. 

De pressetiska reglerna syftar till att ge den enskilde ett skydd mot 
publicitetsskador utöver det som lagen erbjuder. Reglerna anvisar 
tidningarna att undvika uppgifter om enskildas privatliv, som saknar 
uppenbart allmänintresse. Behörigt utrymme ska ges åt rättelser och 
genmälen. Polisutredningar och brottmål ska behandlas objektivt och 
med behörig hänsyn till de misstänktas och dömdas intressen 
(Spelreglerna 2004:4). 

Publicitetsreglerna baseras på sex pliktbud:  

• Ge korrekta nyheter 

• Var generös med bemötanden 

• Respektera den personliga integriteten 

• Var varsam med bilder 

• Hör båda sidor 

• Var försiktig med namn 

Om någon känt sig kränkt av något publicerat material kan denne göra en anmälan, och 
då få fallet granskat av PO och eventuellt också PON. Skulle fällande dom utfärdas blir 
påföljden att tidningen måste publicera PO/PONs fällande dom samt betala en 
expeditionsavgift (Falkheimer & Leijonhufvud 2002:24-25). 

2.1.1	  Pressetiken	  i	  praktiken	  –	  några	  exempel	  
Särskilt intressant för den här uppsatsen är debatten kring integritetsskyddet vid 
brottsrapportering. Palmemordet betraktas ofta som startskottet för 
namnpubliceringsdebatten. Svenska medier publicerade länge endast den misstänktes 
ålder, medan så inte var fallet hos flera utländska medier. Några år senare bröt dock 
kvällspressen trenden och publicerade både namn och bild på Juha Valjakalja och hans 
flickvän Marita, som då jagades för en serie mord i Åmsele. Kvällspressen hävdade att 
ett av syftena bakom publiceringen var att varna, och skydda allmänheten, samt hjälpa 
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polisutredningen. Enligt författarna menade då kritiker dock att det endast var svepskäl 
för att bedriva sensationsjournalistik. Aftonbladet anmäldes för publiceringen, och 
fälldes av PON. Andra tidningar undslapp fällande dom då de aldrig anmäldes 
(Falkheimer & Leijonhufvud 2002:26). 

PO kan på eget initiativ granska publicitetsfall, men då krävs godkännande från 
vederbörande eller någon som är personligen berörd av publiceringen. 30 november 
1999 gick Stockholms fyra morgontidningar ihop och publicerade namn och bild på 62 
personer som utpekas som nazister. En av killarna som utpekades var ung och hade 
ingen tung kriminell belastning. Dåvarande PO Pär-Arne Jigenius ville ta upp och 
granska fallet, men den unga killen sade nej. Han ville inte bli omskriven i 
sammanhanget en gång till (Falkheimer & Leijonhufvud 2002:46-48). 

När utrikesminister Anna Lindh mördades den 10 september 2003 blev en man som 
kallades 35-åringen den första att delges misstanke för brottet. 35-åringen och hans 
familj och vänner utsattes för en intensiv och detaljrik mediebevakning, som i efterhand 
blivit kritiserad på många håll. Särskilt sedan det visade sig att 35-åringen var oskyldig 
(Ghersetti & Hjorth 2007). I både insändare och debattartiklar kritiserade man hur 
polisen läckt till medierna, som varit både intima, närgångna och spekulativa. Skarp 
kritik riktades också mot att vissa medier inte endast hängt ut 35-åringen, utan även 
hans vänner och familj (Ghersetti & Hjorth 2007:90-91).  I rapporteringen framhålls 
bland annat att den misstänkte är psykiskt labil och våldsbenägen (Ghersetti & Hjorth 
2007:78-86). Vid några tillfällen kommenterade mediechefer bevakningen, men 
självkritiken var då blygsam. Cheferna hävdade att man på tidningen, bortsett från några 
få undantag, varit riktiga i sin bevakning. De hänvisade då till allmänintresset. Några 
medieforskare avvisade dock förklaringen. I Dagen Nyheter den 25 september samma år 
anser professor Håkan Hvitfelt att man aldrig kan tillfredsställa ett allmänintresse med 
missvisande uppgifter. Hvitfelt menade också att intresse för ett brott aldrig är en 
anledning till att vända ut och in på en persons liv. Tidigare pressombudsmannen Per-
Arne Jigenius menar att vissa personuppgifter kan vara intressanta om de kan knytas till 
brottet. Men exempelvis den misstänktes sexuella läggning, som det rapporterats om i 
Anna Lindh-fallet, är helt irrelevanta. I Svenska Dagbladet kritiserade 
advokatsamfundets sekreterare Anna Ramberg medierna för att ha varit vilt spekulativa 
i skuldfrågan och ägnat sig åt skvaller genom att publicera irrelevanta uppgifter 
(Ghersetti & Hjorth 2007:90-91). 

Vilka aktörer som kommer till tals är viktigt för hur en rapportering ramas in. De ramar 
som aktörerna sätter är svår att ändra på. Ett av kännetecknen för rapporteringen kring 
Anna Lindhmordet var att samma aktörer ofta kom till tals i flera medier. Medierna 
använde således varandra som källor, vilket är ett billigt och lättköpt sätt att skaffa 
information. En konsekvens av detta är att en rundgång skapas i medierna (Ghersetti & 
Hjorth 2007:124-125).  Den vanligast förekommande aktören i rapporteringen var 
polisen, därefter anhöriga till den misstänkte. Första veckan efter mordet höll 
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Stockholmspolisen dagliga presskonferenser. Detta upphörde sedan, bland annat för att 
minska läckor till media (Ghersetti & Hjorth 2007:125-126). 

2.1.2	  Allmänintresset	  
I viss mån kan man säga att yttrandefrihetsgrundlagen och de pressetiska reglerna står i 
motsats till varandra. Yttrandefrihetsgrundlagen går ut på att du får uttrycka dig hur du 
vill, så länge du inte hotar allmänhetens intressen, såsom rikets säkerhet. Den enskildes 
rättigheter går före allmänhetens. De pressetiska reglerna är däremot utformade tvärtom. 
Enligt dem får man publicera sådan som kan skada den enskilde, om det ligger i 
allmänhetens intresse. Alltså krävs enligt grundlagen att samhällets grundvalar är hotade 
för inskränkning på den enskildes intressen, det vill säga frihet till yttrande. Enligt de 
pressetiska reglerna krävs betydligt mindre dramatiska påföljder för att den enskildes 
intressen, ska inskränkas. Den enskildes intresse är i sammanhanget att skyddas från 
publicitetsskada. För att det ska vara pressetiskt tillåtet krävs ”endast” ett allmänintresse 
(Petersson red: Munthe 2006: kap 20). Begreppet allmänintresse är dock svårdefinierat. 
Enligt författaren kan det ofta i det närmaste jämställas vid en nyfikenhet hos 
allmänheten. Författaren liknar den medieetiska ideologin vid ett utilitaristiskt 
tänkande:  

- ”Stora nackdelar för en enskild kan uppvägas av att tillräckligt 
många individer kan tillgodoräkna sig mycket små fördelar” 
(Petersson red: Munthe 2006: kap 20).  

I den här uppsatsen undersöks publiceringar genomförda i Expressen. Eftersom det är 
en av landets största rikstäckande tidningar torde den enskilde alltid ”förlora” när man 
diskuterar allmänintresset vid publiceringsbeslut. Intressant att diskutera är hur väl 
integritetsskyddet fungerar när små vinster för allmänheten kan adderas ihop och 
summan av de vinsterna sedan ställs emot en eller några få personers förlust? 

2.3	  Nyhetsvärdering	  och	  tabloidisering	  
I Kovach & Rosentstiels The elements och journalism talar författarna om en ny trend 
inom journalistiken; att journalisternas lön ofta är en direkt produkt av hur stor vinst 
företaget gör, och inte kvaliteten i journalistens arbete. Trenden spårar de cirka 20 år 
tillbaka i tiden (Kovach & Rosenstiel 2007:51). Journalistiken ses alltmer som en 
affärsverksamhet, vilket naturligt leder till konsekvenser för det journalistiska 
innehållet. Författarna frågar sig om det är företaget eller allmänheten journalisterna 
arbetar för idag (Kovach & Rosenstiel 2007:61). Bob Ingle var tidigare verkställande 
redaktör för Knight Ridder’s San Joses Mercury News, innan han blev VD över samma 
bolag. Han förklarar att ”de bästa redaktörerna är marknadsförare”, och säger att han 
under sin tid som redaktör hela tiden försökte ”få den förbannade personalen att lyssna 
på publiken” (Kovach & Rosenstiel 2007:61). Knight Ridders’ talesman delar även han 
inställningen till journalistiken som en ren affärsverksamhet:  
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-  ”I wish there was an identifiable and strong correlation 
between quality journalism //…// and newspapersales. It 
isn’t //…// that simple” (Kovach & Rosenstiel 2007:68). 

Författarna beskriver också en symbolisk vägg som de menar finns på de flesta 
medieföretagen, den mellan affärssidan och nyhetsredaktionen. Den här väggen leder 
till att affärssidan har tillräckligt med makt för att påverka valen som görs på 
nyhetsredaktionen, utan att de ens märker det. De företag där väggen inte existerar, utan 
affärssidan istället har antagit nyhetsredaktionens värderingar, är de företag som 
verkligen tjänar allmänhetens intressen. Vinsten blir där blir en sekundär prioritet och 
journalister som jobbar på sådana företag skattar sig lyckliga, enligt författarna (Kovach 
& Rosenstiel 2007:64-68). 

Denna kommersialisering av mediebranschen är någonting som behandlas av Sigurd 
Allern i hans Nyhetsverdier. Allern har gjort en utförlig studie av det norska 
medieklimatet. Studien är applicerbar på det svenska medieklimatet och används i den 
här uppsatsen då det inte går att finna en motsvarande studie gjord i Sverige. 

Allt som händer blir inte nyheter. Vad som hamnar i tidningarna eller på tv, 
presenterade som nyheter, är en produkt av redaktionella val (Allern 2005:52). Nyheter 
är, som Einar Østgaard uttrycker det, en produkt som är till salu på en marknad (Allern 
2005:60). Den ”klassiska” nyheten är ofta en dramatisk och oväntad händelse, som en 
stor olycka eller ett mord (Allern 2005:53). Colin Sparks har gjort en kategorisering av 
olika typer av tidningsmedier, från vad han kallar seriös press till olika varianter av 
tabloidtidningar. Norska Verdens Gang (VG) placeras av Sparks i kategorin 
”Lösnummerstabloider”, vars kännetecken är stora, dramatiska rubriker och starkt fokus 
på skandaler och sport, men även med del politik och samhällsfrågor. Enligt kriterierna 
hade VG, enligt Allern, lika gärna kunnat hamna i kategorin ”Seriös-populär press”. En 
kategori som kännetecknas av mycket skandalnyheter, men där tidningarna även till viss 
del delar nyhetsvärdering med mer seriösa tidningar (Allern 2005:41). 

Verdens Gang (VG) var 2005 Norges största tidning. Den är rikstäckande och 
representerar den populärjournalistiska tabloidjournalistiken i ett land där det endast 
finns två renodlade lösnummerstidningar (Allern 2005:72). Studier gjorda på VG är 
applicerbara på Expressen, då även Expressen är en lösnummerstabloid och är i en 
liknande konkurrenssituation som VG. Aftonbladet är den enda andra rikstäckande 
lösnummerstabloiden i Sverige, som konkurrerar med Expressen på ett liknande sett 
som Aftenposten i Norge gör med VG. Både Aftenposten och VG ägs dessutom av 
Schibstedkoncernen, som även äger Aftonbladet (Allern 2005:72; Hadenius, Weibull & 
Wadbring 2008:65-68). 

Utöver de traditionella nyhetskriterierna, såsom relevans, överraskningsmoment, och 
möjlighet till kontinuitet, finns även något som kallas för ”kommersiella 
nyhetskriterier”. Olika typer av nyheter kostar olika mycket att producera. Grävande 
journalistik, som resulterar i långa reportage är dyra att producera. 
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Informationsinsamling och bearbetning kräver stora journalistiska resurser i form av 
arbetstid, personal och pengar. I andra änden av resursskalan hittar vi källor som besitter 
lättillgänglig information, och som också lätt kan omvandlas till nyheter, exempelvis 
myndigheter. Nyheter som är billiga att producera ”glider igenom” nyhetsvärderingen 
lättare. 

De kommersiella nyhetskriterierna lyder: 

- Ju större resurser som krävs för att täcka, avslöja, eller följa upp en händelse, 
desto mindre är chansen att det blir en nyhet 

- Ju skickligare källan har anpassat fallet journalistiskt, desto större chans att det 
prioriteras som en nyhet 

- Ju mer exklusivt en nyhet kan presenteras, exempelvis genom att en enskild 
journalist kan presentera den som sin egen nyhet, desto lättare blir det också en 
nyhet 

- Ju mer den redaktionella strategin bygger på att väcka sensation för att fånga 
publikens uppmärksamhet, desto större är chansen att underhållningselement 
prioriteras före kriterier som relevans, saklighet och noggrannhet (Allern 
2005:52-66) 

Østgaard har också identifierat tre tendenser som följer med kommersialiseringen av 
nyhetsmarknaden, och gör att nyheterna lättare når en större publik: 

- Förenkling av nyheter, så att de blir lättare att förstå av en större publik 

- Identifikation, man lägger fokus på välkända personer och händelser 

- Sensationalism, nyheterna vinklas till intresseväckande situationer som 
kännetecknas av maktspel och konflikter 

Østgaard menar att uppseendeväckande kriminalhistorier hör generellt till 
lösnummerstidningarnas högprioriterade ämnen. Kriminalitet säger mycket om 
samhället vi lever i och väcker därför läsarnas intressen. Den här typen av 
”sensationella” nyheter menar många undergräver journalistiskens ursprungliga 
samhällsroll, då skandaljournalistiken tar fokus från seriös information och 
samhällsdebatt (Allern 2005:17). 

2.3.1	  Anonyma	  källor	  i	  Norges	  största	  tabloidtidning	  
VG använder i störst utsträckning anonyma källor till teman om kriminalitet och 
rättsväsendet. Ett exempel är från den 9 januari 2009, då tidningen rapporterade om sex 
unga kvinnor som uppger att de blivit sexuellt trakasserade av sin körskolelärare. Till 
artikeln finns en nakenbild på en av kvinnorna, som skall vara tagen av läraren. (Bilden 
är tagen bakifrån, och kvinnans ansikte syns inte). Alla sex kvinnorna förekommer i 
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artikeln, anonymiserade. De riktar allvarliga anklagelser mot körskoleläraren, ofta så 
intima att man förstår varför de inte vill framträda med namn och bild. Publiceringen 
innebär att tidningen, helt oberoende av rättssystemet, går in i rollen som en offentlig 
domstol, där den anklagade partens förklaring är reducerad till några raders dementering 
från dennes advokat. Anonymiseringen tjänar alltså två syften i detta fall. Å ena sidan 
skyddar den målsägandes integritet, men möjliggör det samtidigt för tidningen att spä på 
med intima, personliga upplysningar och redigera artikeln till en kriminalhistoria med 
kommersiell slagkraft. Anonymiseringen gör det även svårt att kontrollera om 
kvinnorna är korrekt återgivna i artikeln (Allern 2005:176-180). Anonymisering kan 
således tala för ökad namnpublicering, då det både förenklar för tidningen att skriva 
kommersiellt lyckade artiklar och försvårar ifrågasättande av källmaterialet. 
 
Som en kontrast till VG:s artikel kan man nämna att Sunnmørsposten publicerade 
nyheten innan VG. De hade tillgång till nakenbilden, men valde att inte publicera. 
Istället intervjuade de kvinnan, namngiven med förnamn och på bild med sin sambo. 
Samma dag intervjuades även förskoleläraren och hans advokat (Allern 2005:181). 

Ett annat exempel på hur anonyma källor kan missbrukas är en artikel i VG den 9 
augusti 1999. Den behandlar en av personerna misstänkta för ett trippelmord, Veronica 
Orderud. Tidningen beskriver hurdan den misstänkte är som person, en bild de själva 
skapat genom att koppla samman anonymiserade citat från bekanta till Orderud, med 
polisens bild av henne. Detta trots att ingen representant från polisen citeras. Till 
tidningens bild av den misstänkta hör också deras tolkning av en bild från hennes 
grundskolas årsbok (Allern 2005:181). Den norska motsvarigheten till Pressens 
opinionsnämnd, Pressens faglige utvalg (presse.no/om-oss), har kritiserat artikeln för att 
vara dålig pressetik. Trippelmordet 1999 var en möjlighet att sälja lösnummer och när 
kampen stod mellan kommersiella syften och pressetik fick pressetiken ge vika (Allern 
2005:181). 

2.4	  Sekretess	  under	  pågående	  förundersökning	  
Ofta är pågående utredningar förlagda med så kallad förundersökningssekretess. Då har 
bedömningen gjorts att uppgifterna, om de kommer ut, skulle kunna skada utredningen.  

Enligt åklagarmyndighetens hemsida kan det exempelvis ske när den misstänkte inte 
bör ha kunskap om vad vittnen och målsäganden har sagt i förhör, så att denne inte har 
möjlighet att anpassa sin utsago efter vad andra har berättat. Det kan även leda till att 
misstänkta, eller andra, försöker påverka vittnen och målsäganden att lämna felaktiga 
uppgifter, elle att bevis förstörs. 

Tveksamheter kan även uppstå om vittnen har fått se bilder på misstänkta. Det kan då 
vara svårt att avgöra om de känner igen personen från brottstillfället eller från bilden i 
tidningen.  



 

 

16 

Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks. Om uppgifter i förundersökningen inte 
bedöms skada utredningen kan åklagare välja att gå ut med dem tidigare. 

Sekretess kan även föreligga av hänsyn till de inblandade. Det kan vara så att uppgifter 
bedöms kunna skada personer om de kommer ut. Exempelvis vid brott av sexuell art 
uppger målsäganden ofta känsliga uppgifter. Sekretessen kan då fortsätta gälla även 
efter att åtalet väckts. Varje myndighet gör sin egen bedömning (aklagare.se). 
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3	  Metod:	  Kritisk	  diskursanalys	  enligt	  Van	  
Dijks	  modell	  
Den kritiska diskursanalysen ämnar lyfta fram omedvetna sociokulturella processer 
genom att undersöka varför nyhetstexter ser ut som de gör. Nyhetsdiskursens ideologi 
analyseras, förekomsten av implicita eller dolda meningar, opinioner och värderingar. 
Dessa kan ingå i en sociokulturellt etablerad diskurs, och riskerar därför förväxlas med 
neutral information eller objektiva fakta (Ekström & Larsson [red.] Berglez, 2010:273–
274). 

Jag anser den kritiska diskursanalysen vara en relevant metod för mitt syfte. Jag ämnar 
undersöka den bakomliggande diskursen i artiklarna jag har valt. Teun A van Dijks 
modell för kritisk diskursanalys är väl anpassad för nyhetsartiklar, varför jag valt att 
använda mig av den. 

När det gäller förståelsen av nyheter har läsarna begränsad kunskap om journalistyrkets 
rutiner, ideologier och nyhetsvärderingar, men känner till delar av den genom vad som 
implicit uttrycks eller signaleras i nyhetsrapporteringen. Journalistens definition av 
nyheter reproduceras alltså indirekt av läsarna, som förmodligen skulle bli förvånade 
och reagera negativt mot drastiska förändringar i innehåll och stil på 
nyhetsrapporteringar. Bilden av en händelse, konstruerad av läsarna och övertygande 
förmedlad av journalisten, är en viktig del av analysen av nyheter (Van Dijk 1988:28). 
Van Dijks kritiska diskursanalys studerar nyhetstexterna på både makro- och 
mikrostukturell nivå (Ekström & Larsson [red.] Berglez 2010:275).  

I makroanalysen undersöks nyhetstextens tematiska och schematiska struktur. I 
analysen av den tematiska strukturen nyheternas hierarki, relationen mellan huvudtema 
och underteman. Huvudtemat återfinns ofta i rubriker och ingresser. Ju mindre relevant 
någonting anses vara, desto mindre utrymme får det i relation till huvudtemat. Den 
schematiska strukturen analyseras för att fånga nyhetsdiskursens sociokognitiva 
berättarkonventioner. Dessa utgörs av rubrik, ingress, historisk bakgrund samt utrymme 
för aktörer och källor. Viktigt är att skilja dessa från journalistens egna kommentarer 
(Ekström & Larsson [red.] Berglez 2010:275). 

I den mikrostrukurella analysen av en nyhetstext undersöks lokal och global koherens, 
frånvarande information, närvarande implikationer samt den lexikala stilen. I studiet 
mellan nyhetstextens lokala och globala koherens studerar man hur textens 
huvudsakliga syfte (global koherens) byggs upp utav alla mindre textpartier som logiskt 
hänger ihop (lokal koherens). Koherensen bildas gemensamt av nyhetstextens författare 
och läsare. Frånvarande information, som läsaren själv fyller i bidrar också till att bilda 
textens helhet. Närvarande implikationer är uppenbart synlig information, överflödig 
diskurs som egentligen inte tillför någonting till själva nyhetstexten. Närvarande 
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implikationer handlar ofta om sociokulturella rutiner och konventioner, osynliga för 
såväl producent som konsument, men kan också vara en produkt av den enskilde 
journalistens agenda. Den lexikala stilen kan i den här uppsatsen studeras både 
syntaktiskt och lexikalt, d v s både meningsuppbyggnader och ordval kan studeras. Stil 
handlar om både medvetna och omedvetna val, som har betydelse för hur läsaren 
uppfattar företeelsen som beskrivs i texten. Den analytiska utgångspunkten är således 
att ord och ordval kan rymma sociokulturella och ideologiska element (Ekström & 
Larsson [red.] Berglez 2010:275-276). 

3.1	  Kvalitativa	  intervjuer	  
Kvalitativa intervjuer syftar, i motsats till den kvantitativa intervjun, till att låta 
respondenten berätta sin historia på sina villkor (McCracken 1988:34). En viktig aspekt 
vid kvalitativa intervjuer är frågeformuläret. Viktigt för intervjuns reliabilitet och 
validitet är att undvika ledande frågor, som kan påverka respondentens svar (Kvale 
1996:235–236). Intervjuerna i denna studie görs via mail, vilket komplicerar 
frågeprocessen något. Viktigt vid mailintervjuerna var att formulera frågor med så liten 
risk för missuppfattning som möjligt, eftersom avsaknaden av direkt dialog försvårar 
kommunikationen. Därför ämnades frågor om förståelse, förtydligande och liknande 
undvikas. Å andra sidan vill man som sagt undvika att påverka respondentens svar 
genom att leda in dem på spår de kanske inte gått in på annars. 

I intervjufrågorna till Thomas Mattsson och Ulf Göranzon finns element som kan 
uppfattas som ledande. Det gäller exempelvis att en generell fråga kan efterföljas av ett 
exemplifierande alternativ att ta ställning till. Det motiverar jag dels med att den 
exemplifierande frågan rör ett område som är intressant för studien, varför jag också vill 
vara säker på att få ett svar på just den frågan. Dessutom är objekten för intervjuerna 
troligtvis vana att hantera intervjusituationer i sina yrkesroller som ansvarig utgivare 
och samordnare för polisens pressavdelning, varför risken att de påverkas så mycket att 
intervjun blir invalid bedöms som liten. (Intervjufrågor och svar återfinns i sin helhet i 
bilaga 1 & 8). 

Exempelvis politiker är erfarna nog att avvärja ledande frågor, medan så inte är fallet 
med barn eller andra oerfarna intervjuobjekt. Ibland är ledande frågor också 
nödvändiga, vilket således innebär att man då kan ha överseende med dem. Det gäller 
exempelvis när man vill få respondenten att delge information som man tror denne 
döljer, liknande polisens förhörstekniker. Meningen är alltså inte att man ska undvika 
ledande frågor helt och hållet, utan använda dem på rätt sätt, och öppet redovisa det så 
att läsaren kan bedöma huruvida de inverkat negativt på intervjuns validitet (Kvale 
1996: kap 8).  

I och med att intervjuerna gjordes på mail är problematiken med validitet och reliabilitet 
som kan uppstå vid transkribering inte aktuell för den här uppsatsen. 
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3.2	  Empiriskt	  material	  och	  urval	  
När intresseområdet för studien klartgjorts identifierades tre fall då sekretessbelagda 
uppgifter publicerats i media. Därefter kartlades medias rapportering kring fallen. Vid 
kartläggningen stod det klart att Expressen var den tidning som först publicerade 
nyheterna med de misstänkta gärningsmännen identifierade. Då syftet med studien var 
att kartlägga vilka motiv som ligger bakom medieetisk tveksamma publiceringsbeslut 
blev Expressen också objektet för studien. Att använda artiklar från olika tidningar var i 
sig inte intressant, då syftet inte är att göra en jämförande studie. 

Kartläggningen av rapporteringen i stort syftar till att skönja hur mycket som skrivits 
om varje fall. Kartläggningen börjar med den artikeln då de sekretessbelagda 
uppgifterna först publicerades. Det var också startskottet för rapporteringen i två av de 
tre fallen. När det gäller rapporteringen om Peter Mangs hade rapporteringen pågått 
sedan en tid tillbaka, med den misstänkte anonymiserad. En avgränsning har gjorts till 
det totala antalet artiklar som publicerades den första månaden, då rapporteringen 
generellt sedan svalnade i intensitet så pass mycket att det inte var intressant att 
undersöka en längre tidsperiod. Det var endast i fallet med Julian Assange som 
rapporteringen fortsatte i ytterligare några veckor. Trots det står begränsningen av 
tidsperioden fast, för att få en likartad studie av alla tre fall. Rapporteringen var som 
mest intensiv de tre första dagarna efter den identifierade händelsen. Därför har även en 
specificering av hur mycket som publicerats de tre första dagarna, i relation till det 
totala antalet artiklar, gjorts. Objekt för studien kommer endast att vara nyhetsartiklar. 
Alltså har krönikor, kolumner, blogginlägg samt inslag på Expressens webb-tv kanal 
sållats bort i kartläggningen. 

Om Ola Lindholm publicerades det 10 artiklar mellan den 12 april och 12 maj 2011. 
Två händelser har identifierats under den första månaden som satt igång rapportering. 
Den första var när Lindholm hade testats för narkotika, då publicerades 3 artiklar. Den 7 
maj kom det fram att testet varit positivt för kokain och de närmaste tre dagarna, då 
rapporteringen var som mest intensiv, publicerades 7 artiklar om händelsen. I 
rapporteringen om Julian Assange brottsmisstanke publicerades 43 artiklar mellan 20 
augusti och 20 september 2010, varav 19 av dessa var de tre närmaste dagarna efter 
avslöjandet. Gällande rapporteringen om Peter Mangs publicerades det första månaden 
efter hans identifiering totalt 26 artiklar, varav 15 av dessa var de första tre dagarna av 
rapporteringen. Alltså är totalt 79 nyhetsartiklar del av det empiriska materialet. Efter 
kartläggningen genomfördes en kritisk diskursanalys på tre av de här artiklarna, en 
artikel per fall. Sagda artikel är den första artikeln publicerad i Expressens rapportering 
av fallet. I och med att artiklarna innebar startskottet för rapporteringen belyser de på ett 
tydligt sätt problematiken jag vill ringa in för uppsatsen, då de också satte ramarna för 
resten av rapporteringen.  

Till det empiriska materialet hör även externt material som rör fallen som 
mediehändelser. Ola Lindholms egenförfattade blogginlägg angående rapporteringen 
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om hans narkotikabrott är föremål för analysen. Även fyra blogginlägg skrivna av 
ansvarige utgivare på Expressen, Thomas Mattsson, ligger till grund för analys samt ett 
blogginlägg av ansvarig utgivare på Aftonbladet, Jan Helin. Annat empiriskt material 
som diskuteras i uppsatsen är nyhetsartiklar, debattartiklar och liknande som berör 
fallen. Två inlägg på DN debatt angående det läckta materialet från Assanges och 
Lindholms brottsutredningar, skrivna av advokaterna Johan Åkermark och Jens 
Lapidus. En intervju från DNs nätupplaga med pressombudsmannen Ola Sigvardsson. 
Till den här kategorin räknas även ett avsnitt ur SR:s granskande program ”Medierna” 
som berör Lindholms fall. 

Även kvalitativa expertintervjuer med Expressens chefsredaktör Thomas Mattsson och 
samordnaren för Stockholmspolisens pressagrupp, Ulf Göranzon kan räknas till 
uppsatsens empiriska material. Intervjuerna används som stöd för analysen och 
bakgrund till diskussionen. 

4	  Resultat	  
Nedan redovisas resultatet av den kritiska diskursanalysen av artiklarna, externt material 
som ämnas stödja slutdiskussionen samt blogginlägg av Thomas Mattsson och den 
kvalitativa intervjun med densamme. Den kritiska diskursanalysen av artiklarna 
återfinns sammanfattade under rubriken för respektive fall. För den intresserade finns 
hela analysen att läsa i bilaga 3, 5 och 7. 

4.1	  Början	  på	  Ola	  Lindholms	  ”knarkskandal”	  
Artikeln ”Barnprogramledaren Ola Lindholm misstänkt för narkotikabrott”, publicerad 
på expressen.se 12 apr 2011 10:53 uppdaterad 12 apr 2011 10:53 (bilaga 2), redogör för 
hur Lindholm under en allsvensk fotbolls match av polisen blev ombedd att lämna 
urinprov. Därefter delgavs Lindholm misstanke för ringa narkotikabrott. Artikeln 
avslutas med en redogörelse för olika jobbuppdrag Lindholm haft, och till sist ett citat 
då vederbörande avböjer att kommentera. En bild på Ola Lindholm återfinns också, 
tillhörande artikeln. Det är en pressbild, tagen av Olle Sporrong. På bilden tycks 
Lindholm vara mitt i ett samtal eller resonemang, med gestikulerande händer. I vilket 
sammanhang bilden är tagen framgår inte. 

Den kritiska diskursanalysen av artikeln, (bilaga 3), visar att artikelns huvudsakliga 
syfte är att måla upp bilden av Ola Lindholm som en folkkär barnprogramledare som 
brutit sitt förtroende till folket genom att högst troligen bruka narkotika. Den tematiska 
och schematiska analysen visar att fokus för artikeln ligger på att bilden av Lindholm 
och hans karriär, kombinerat med hans beteende under fotbollsmatchen, stämmer illa 
överens. Detta brott mot allmänhetens förtroende, i kombination med arbetet med barn, 
torde också vara ett motiv för denna medieetiskt tveksamma publicering. Det vill säga 
att allmänheten förtjänar att veta att Ola Lindholm svikit dem. 
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4.2	  Wikileaks	  grundare	  föremål	  för	  läcka	  	  
Artikeln ” Wikileaks grundare anhållen för våldtäkt”, publicerad på expressen.se 20 aug 
2010 23:18 och uppdaterad 21 aug 2010 16:06 (bilaga 4), avslöjar att Wikileaks 
grundare Julian Assange föregående kväll anhållits i sin frånvaro på sannolika skäl 
misstänkt för våldtäkt. En redogörelse ges för motiven till Assanges Sverigevistelse, 
samt hur och var han har kommit i kontakt med de två kvinnor som sedan gått till 
polisen, vilket gett upphov till brottsmisstanken. 

Den kritiska diskursanalysen av artikeln, (bilaga 5) visar att artikelns huvudsakliga syfte 
är att presentera ett avslöjande om Wikileaks grundare Julian Assange som misstänkt 
våldtäktsman. Analysen av artikelns tematiska och schematiska analys, samt analysen 
av den lexikala stilen, visar på att det inte är brottet i sig som är intressant i 
sammanhanget. Fokuset ligger istället på Assanges roll som Wikileaks grundare. 
Nyhetens avslöjande art blir ter sig ironisk i och med att Wikileaks jobbar med att 
presentera avslöjanden om andra personer i maktposition. Denna ironiska vinkel 
uppträder dock endast för den läsare som besitter förkunskaper om Wikileaks. Jag 
uppfattar detta som en medieetisk motivering till publiceringen. Expressen presenterar 
uppgifter som är belagda med sekretess angående Julian Assange, vars organisation har 
gjort detsamma angående andra makthavare. 

4.3	  Peter	  Mangs	  identifierad	  som	  den	  misstänkte	  
lasermannen	  i	  Malmö	  
Artikeln ”Pistolen binder honom till skotten”, publicerad på Expressen.se 09 nov 2010 
05:49 och uppdaterad 09 nov 2010 20:20 (bilaga 6), behandlar nyheten att en av de 
pistoler som beslagtagits i den gripne Peter Mangs lägenhet enligt SKL matchar det 
vapen som använts av den misstänkte Lasermannen i Malmö. Detta enligt hemliga 
uppgifter till Expressen. Artikeln är också den första då man publicerar namn och bild 
på den misstänkte Mangs, som tidigare refererats till som ”38-åringen”.  Till artikeln 
hör även en bild på Peter Mangs. Det är en privat närbild där Mangs argsint stirrar in i 
kameran. Bredvid Mangs syns två inklippta pistoler. En faktaruta längre ner i artikeln 
redogör för pistolerna som beslagtagit i Mangs lägenhet. Enligt den är minst en av 
pistolerna en likadan som den som syns på bilden.  

Den kritiska diskursanalysen, (bilaga 7), visar att artikelns huvudsakliga syfte är att 
tillkännage för läsaren att Peter Mangs sannolikt är lasermannen i Malmö, eftersom 
hans vapen är det som använts vid brotten. En stor del av artikeln har också som syfte 
att ge en eloge till polisen och de malmöbor som hjälpt till att få Mangs gripen. De 
sekretessbelagda uppgifterna i artikeln motiverar varandra. De hemliga provsvaren från 
SKL kan motivera namnpubliceringen och vice versa. Det faktum att flera malmöbor 
nämns i artikeln kan också ses som ett motiv till publiceringen. Expressen lyfter fram 
allmänheten som delaktiga i fallet, vilket gör att de sedan kan argumentera att de 
förtjänar att hållas uppdaterade. Analysen av artikeln visar också på försök att lyfta fram 
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allvaret i brotten Mangs misstänks för, vilket även det skulle kunna motivera 
publicering. 

4.4	  Debatt	  kring	  publiceringarna	  
Advokaterna Johan Åkermark och Jens Lapidus skrev den 5 maj 2011 ett inlägg på DN 
debatt där de bemötte kritik som Julian Assange riktat mot det svenska rättssystemet. 
Där uttryckte de viss förståelse för Assanges kritik, bland annat för problematiken som 
uppstått när Assanges identitet läckt ut till media (dn.se 5/5 2011). Enligt advokaternas 
utsago har kritik framförts mot dem efter debattinlägget. Kritikerna ansåg att Åkermark 
och Lapidus var partiska till Assanges fördel, eftersom de arbetat på samma advokabyrå 
som dennes försvarare. Därför publicerade Åkermark ännu en artikel på DN debatt, den 
12 maj 2011, där han svarar på denna kritik. Han uppger då att han inte sett någon 
journalist kommentera innehållet i artikeln, exempelvis polisläckorna. Ämnet hade vid 
tidpunkten fått förnyad relevans i och med nyheten om Ola Lindholms misstänkta 
narkotikabrott. Åkermark riktar då kritik mot journalistkåren, som han upplever har ett 
större intresse av att hänga ut brottsmisstänkta kändisar än att granska makthavare och 
myndigheter, såsom polisen. Han menar att medierna i och med denna skeva 
intressefördelning frångår sitt syfte att vara den tredje statmakten (dn.se 12/5 2011). 

Pressombudsmannen Ola Sigvardsson uttalar sig i en intervju i Dagens Nyheter om 
allmänintresset. Sigvardsson menar att det skett en förskjutning av gränserna för vad 
som är medieetiskt försvarbart att publicera. Uttalandet kom med anledning av den 
mediala uppmärksamheten kring Ola Lindholms misstänkta narkotikabrott. Man menar 
i artikeln att det tidigare fanns en praxis på redaktioner att ett fall blev intressant för 
allmänheten efter att en person blivit dömd och straffad med några års fängelse. 
Dåtidens definition av ”oavvisligt allmänintresse” var med andra ord ”något som folk 
har nytta av att känna till”. Man menar vidare att tumregeln på senare år förflyttats till 
att gälla vad som är av allmänt intresse, det vill säga vad som säljer bäst. Därigenom 
förminskas också pressetiken från att handla om vad som är viktigt för allmänheten att 
känna till ur demokratisk synvinkel, till att tillfredsställa en nyfikenhet hos allmänheten. 
En möjlig orsak till denna förskjutning kan vara en ökad kommersialisering av 
medierna, enligt Sigvardsson (dn.se 10/5 2011). 

Sigvardsson menar även att fallet Ola Lindholm hade kunnat bli ett pilotfall i Sverige, 
som skulle tvinga fram en skärpning av integritetsskyddet. Detta blir dock sannolikt inte 
aktuellt, eftersom Lindholm till slut dömdes för ringa narkotikabrott. Därigenom lär 
fallet Lindholm inte bli en fråga om förtal, menar Sigvardsson: 

-  ” Det var med andra ord inte olagligt att namnge honom, men 
däremot oetiskt”(dn.se 10/5 2011) 
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4.5	  Expressens	  ansvarige	  utgivare	  bloggar	  om	  
publiceringsbesluten	  
Thomas Mattsson har skrivit flera inlägg angående Expressens publiceringar om Ola 
Lindholm. I ett inlägg den 9 maj 2011 besvarar han kritik som riktats mot Expressen 
publicering, bland annat genom att rikta kritik mot de som kritiserar. Mattsson menar att 
Expressen inte var de enda att publicera nyheten, även om de var först. Han listar andra 
tidningar som rapporterat om nyheten, och publicerar också skärmdumpar i inlägget, 
föreställande SVT:s Rapport och TV4 Nyheternas rapporteringar om Ola Lindholms 
misstänkta narkotikabrott. Mattsson menar att många etablerade medier delar 
Expressens nyhetsvärdering att händelsen är värd att rapportera 
(bloggar.expressen.se/thomasmattsson 9/5 2011 17:16). Enligt min mening är det här 
värt att inflika att etermediernas rapportering, som Mattsson hänvisar till, skedde den 7 
maj. Det är alltså efter att Lindholms provsvar kommit tillbaka positivt, och han 
delgivits misstanke om ringa narkotikabrott.  

Mattsson tar i samma inlägg upp att Expressen även tidigare fått utstå kritik, och 
nämner avslöjandet att brottsmisstanken mot Assange och namngivandet av den nye så 
kallade Lasermannen, Peter Mangs. Han menar att publiceringarna fördömts av 
”åsiktsmaskiner” på sociala medier, men att flera andra medier sedan väljer att följa 
Expressens exempel. Mattsson refererar sedan till en ledare i ”Journalisten” där 
Expressens Lindholmpublicering kritiseras. Rubriken för ledaren var ”Slarva inte med 
pressetiken”. Mattsson menar istället att det i det här fallet slarvats med mediekritiken, 
då den varit utan substans eftersom inga utom Expressen haft underlaget för 
publiceringen, varför de heller inte känt till tidningens motiv för att publicera 
(bloggar.expressen.se/thomasmattsson ibid.). 

Mattsson skrev den 10 september 2011 ännu ett inlägg angående mediebevakningen av 
Lindholm. Han menar där att det är Lindholms eget fel att bevakningen blivit så massiv, 
eftersom han hela tiden vägrat uttala sig. I blogginlägget finns länkar till medier som till 
synes gått ut och försvarat publiceringen: ”’Expressens reportrar har agerat helt 
korrekt’, skrev tidigare resumé”, för att ange ett exempel. Värt att notera är dock att 
man, om man klickar på länken, finner att rubriken för artikeln Mattsson länkar till i 
själva verket är ett citat av honom själv, och alltså inte någonting om Resumé 
uttryckligen anser. Mattsson dementerar i inlägget även att bevakningen skulle vara en 
konsekvens av ”den påstådda symbiosen mellan polisen och kvällspressen”. Han 
försvarar istället återigen publiceringen med att flera etablerade nyhetsmedier delat 
Expressens nyhetsvärdering, och hävdar Lindholm som offentlig person med barn- och 
familjeprofil inte kan åtnjuta anonymitet när han blir ertappad med att ha tagit kokain på 
offentlig plats (bloggar.expressen/thomasmattsson 10/9 2011). 

Mattsson skrev samma dag som publiceringen om Assanges våldtäktsmisstanke ett 
blogginlägg där han motiverar varför Expressen valt att gå ut med nyheten. Han 
poängterar att Assange måste ses som oskyldig fram till eventuell dom, men framhåller 
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också att det är rätt att identifiera honom sett till hans maktposition och att han varit i 
Sverige för att söka skydd för Wikileaks verksamhet via svenska lagar. Mattsson 
påpekar också att nyheten spridits över världen, och att namnpubliceringsdebatten i det 
fallet är unikt för Sverige. Han skriver att frågan i dessa länder ter sig som ”mycket 
konstig”. Avslutningsvis konstaterar Mattsson att det ter sig ironiskt att Assange, som 
kom till Sverige för att söka skydd av våra lagar och traditioner nu är brottsmisstänkt 
och hamnar på förstasidor världen över (bloggar.expressen.se/thomasmattsson 21/8 
2010). 

När det gäller identifierandet av den nya så kallade lasermannen, Peter Mangs, 
publicerade Thomas Mattsson ett blogginlägg där han motiverade identifierandet med 
att ”det föreligger ett uppenbart allmänintresse av att så konkret som möjligt skildra och 
försöka förklara de uppmärksammade vansinnesdåden mot malmöbor”. Han skriver att 
dåden inte endast intensifierat integrationsdebatten, utan även fått poliser och politiker 
att kräva hårdare lagar. Avslutningsvis förklarar Mattsson att läsare ofta på forum och i 
kommentarsfält kritiserat vad de identifierat som en benägenhet hos medierna att 
identifiera ”etniskt svenska” brottslingar, och därmed försköna integrationspolitiken. 
Mattsson menar att mycket av den anonyma kritiken som kommer att riktas mot 
publiceringen, med hänvisning till pressetik, egentligen är sympatier med 
gärningsmannen, som ska ha riktat in sig mot ”icke svenskar”. Han menar vidare att 
identifieringen av den misstänkte är ett sätt att bekämpa dessa sympatier 
(bloggar.expressen.se/thomasmattsson 9/11 2010). 

4.6	  Kvalitativ	  intervju	  med	  Expressens	  ansvarige	  utgivare	  
Syftet med intervjun med Thomas Mattsson, chefsredaktör för Expressen, var att ta del 
av hans syn på publiceringarna aktuella för studien, samt även lite om hans generella 
syn på medieetiken.  Intervjun skedde via mail, och gick till så att jag förberedde ett 
frågeformulär utifrån de analyserna av artiklarna utvalda för studien. Thomas Mattson 
skickade sedan tillbaka formuläret med sina svar ifyllda (bilaga 8). 

4.6.1	  Thomas	  Mattsson	  om	  publiceringar	  och	  meddelarskydd	  
När Mattsson ska förklara hur man resonerar inför en publicering gällande 
brottsmisstankar menar han att man på redaktionen först frågar sig vad som hänt, med 
frågor som: ”Vad? Var? När? Vem? Hur?”. Dessa frågor ställer man sig oavsett om det 
är aktuellt att identifiera den brottsmisstänkte eller inte. Skulle det övervägas förklarar 
Mattsson att man ”förstås också ställer sig frågan om det föreligger ett ’oavvisligt 
allmänintresse’.” Han förklarar även att andra faktorer som kan tala för eller emot 
identifiering vägs in, såsom familjeförhållanden, tidigare omständigheter kring personen 
och liknande. 

När jag frågar Mattsson hur han motiverar publiceringen om Ola Lindholms misstänkta 
narkotikabrott, svarar han med att konstatera att flera av tidningens konkurrenter gjorde 
samma bedömning efter att Expressen publicerat. Han förklara att de hade underlag för 
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publiceringen, och konkurrenterna litade på det trots att de inte besatt samma 
information som Expressen gjorde. Mattson förklarar vidare att publiceringsunderlaget i 
kombination med Lindholms yrkesroll gjorde publiceringsbeslutet till ett sammantaget 
lätt beslut att fatta.  

På frågan om hur publiceringen om anhållan mot Assange i hans frånvaro motiverades 
svarar Mattsson att Expressen bedömde det som en världsnyhet, och att flera 
internationella medier såsom CNN och BBC gjorde samma bedömning, efter 
Expressens avslöjande. Han förklarar nyhetsvärderingen med att Assange vid 
tidpunkten var en av världens mest uppmärksammade och kontroversiella personer, och 
en respekterad debattör som till och med vita huset blivit tvungna att förhålla sig till. 
Assange Sverigebesök syftade till att bedriva Wikileaks verksamhet i skydd av svenska 
lagar, vilket Mattsson menar gjorde nyheten till en nyhet som Expressen skulle berätta. 

Mattson anser vidare att Assanges reaktion på brottsmisstankarna visar att det var rätt 
att granska honom, och påpekar att Expressen var den första redaktionen att berätta om 
nyheten att det fanns en koppling mellan en målsägande och en av de inblandade 
poliserna. Detta trots att detta är en nyhet som kan sägas vara ”positiv” för Assange del. 
Enligt Mattsson har Expressen ändå fått utså smutskastning från Wikileaks anhängare. 
Det är något som hör till, menar han, eftersom den som är föremål för medial 
granskning sällan tycker om det som avslöjas. 

När jag frågar om omständigheterna kring identifierandet av Peter Mangs svarar 
Mattson återigen att Expressen hade underlag för publiceringen. Han förklarar också att 
det förelåg ett oavvisligt allmänintresse i frågan, med tanke på de kriminalhistoriska 
gärningar Mangs var misstänkt för. Mattson påpekar även att det är viktigt att komma 
ihåg att många malmöbor levt i skräck under den här perioden och att skyttens framfart 
fått politiker och polischefer att kräva lagändringar. Mattsson anser att Mangs inte 
utsatts för en sådan publicitetsskada att den skulle hindrat Expressen från att publicera. 
Detta med tanke på brotten han misstänks för, och vid tidpunkten för publiceringen var 
bunden till, samt påföljderna för dessa. 

Faktumet att ovan diskuterade artiklar är byggda på sekretessbelagda uppgifter 
kommenterar Mattsson med att han ”förstås inte kommenterar arbetsmetoder eller 
källor”. Dock anser han att det självklart är rimligt att medier återger uppgifter om 
uppmärksammade brott innan åtal väcks och förundersökningen blir offentlig. 

- ”Bara tanken på att nyhetsredaktionerna inte skulle kunna rapportera initierat 
om, för att ta några belysande exempel, Olof Palme- och Anna Lindh-morden 
före stämningsansökan är inlämnad är ju snarast befängd i ett öppet samhälle.”  

Han förklarar vidare att ”det ju inte heller skulle gå” om medierna var utlämnade till att 
endast kunna publicera det polisens presstalesmän säger:  

-  ”Ett sådant samhälle vill vi knappast leva i”. 
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Mattson framhåller även att uppgifter som till synes kommer från polisen ofta lika gärna 
kan komma från vittnen, offer, gärningsmän eller andra yrkesgrupper. Han framhåller 
att det är fullt tillåtet för statliga tjänstemän att förhålla sig till meddelarskyddet och 
vara uppgiftslämnare. 

När jag tar upp den eventuella problematiken i att meddelarskyddet hindrar polisen från 
att efterforska i eventuella läckor svarar Mattsson att han anser att man bör vara 
restriktiv med att inskränka på möjligheten att vara meddelare. Han framhåller istället 
att man i dessa dagar talar om att utöka meddelarfriheten till att gälla även personer 
anställda inom privata företag, med anledning av missförhållandena som uppdagats 
inom det privata vårdföretaget Carema. Mattsson anser att anonymitetsskyddet är bra, 
trots eventuella missbruk: 

- Det kan säkert orsaka problem ibland men medierna har ju ett annat uppdrag 
än polisen och det positiva överväger helt klart över det negativa. 
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5	  Slutdiskussion	  
Den kritiska diskursanalysen av artiklarna om brottsmisstankarna mot Ola Lindholm, 
Julian Assange och Peter Mangs visar att de implicita motiveringarna till 
publiceringarna stämmer relativt bra överens med de explicita som Thomas Mattsson 
anger i sin blogg och i intervjun. I intervjun med Mattsson framkommer att ett av 
chefsredaktörens vanligaste argument för publiceringarna är att andra medier publicerat 
samma story. Mattsson menar att de då delat Expressens nyhetsvärdering. Detta är 
naturligtvis någonting som inte går att finna i nyhetstexterna, eftersom Expressen i alla 
tre fall var först med nyheten och således inte visste hur de andra medierna skulle ställa 
sig till publiceringen. Förmodligen finns dock en skillnad i Expressens nyhetsvärdering 
i jämförelse med de medier som valde att ”haka på” rapporteringen. De andra medierna 
hade konkurrenssituationen att ta ställning till. Precis som Van Dijk skriver finns 
möjligheten att publiken förväntar sig att det rapporteras om någonting som blivit en 
nyhet, eftersom de är vana vid nyhetsvärderingen de matas med, men kanske inte 
känner till alla bakomliggande aspekter som leder fram till den. Det går även att göra en 
återkoppling till teorierna om den kommersiella nyhetsvärderingen, samt 
observationerna kring rapporteringen om Anna Lindhmordet. Att referera till andra 
medier är ett billigt sätt att producera nyheter, varför vissa nyheter präglas av en så 
kallad medial rundgång. Mattssons argument tar heller inte ställning till hur 
rapporteringen sett ut innehållsmässigt, vilket enligt mig bör ha betydelse för om en 
person uppfattar att den personliga integriteten har kränkts. Sådana skillnader påvisades 
exempelvis i VG:s respektive Sunnmørsposten rapportering angående anklagelserna om 
sexuellt ofredande mot en körskolelärare. 

Värt att beakta är även att den eventuella publicitetsskadan troligtvis ökar ju fler medier 
som publicerar. En annan fråga man kan ställa sig är även om en tidning automatiskt har 
gjort rätt bedömning att publicera om andra medier följer efter? Är argumentet ”de 
publicerade också” legitimt, eller ett sätt att skylla ifrån sig och bortse från den 
medieetiska problematiken? 

5.1	  Allmänintresse	  och	  publiceringsunderlag	  centrala	  
frågor	  
En viktig aspekt när man diskuterar de här frågorna är definitionen av allmänintresset. 
Det verkar, som nämnts tidigare, finnas två möjliga varianter. Antingen är det någonting 
som allmänheten har nytta av att känna till, ur demokratisk synvinkel, eller så är det ett 
”allmänt intresse”. Enligt pressombudsmannen Ola Sigvardssons mening verkar 
definitionen idag allt oftare glida mot det ”allmänna intresset”, vilket han är kritisk till. 
Han menar att det var oetiskt av Expressen att hänga ut Ola Lindholm. Eftersom det 
enligt de pressetiska reglerna endast är tillåtet att riskera publicitetsskada för en enskild 
om det finns ett allmänintresse torde den bedömningen alltid göras på en redaktion 
innan publicering. Följaktligen finns möjligheten, eller risken, att oklarheter i 
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definieringen av allmänintresset utnyttjas till fördel för kommersiella intressen. Enligt 
min mening skapar man genom att identifiera brottsmisstänkta i ett så tidigt skede i 
utredningen som i de aktuella fallen en nyfikenhet hos allmänheten. Nyfikenheten torde 
sedan motivera fler publiceringar. På så vis har man skapat en spiral av 
publiceringsmöjligheter och samtidigt avsevärt förlängt tiden för rapportering. Detta i 
sin tur kan skapa ökad kommersiell vinst för medierna, men riskerar samtidigt ökad 
publicitetsskada för den misstänkte och eventuella anhöriga. 

Ett annat argument Mattsson ofta använder för publiceringarna är att Expressen hade 
goda publiceringsunderlag. Med andra ord menar han att de visste att det de publicerade 
var sant. På så vis undviker Expressen anklagelser om förtal. Dock finns ingenting som 
säger att det är etiskt korrekt att publicera endast för att det stämmer. Precis som 
Sigvardsson säger om publiceringen om Lindholm: ”Den var inte olaglig, men oetisk”. 
Mattsson framhåller även att Expressen haft rätt i fallen Lindholm och Mangs, vilket 
återigen inte hör till saken ur medieetisk synpunkt. Lagstiftningen och pressetiken är två 
skilda ting. De eventuella publicitetsskadorna på de misstänkta och deras anhöriga hade 
sannolikt blivit mindre om man väntat på fällande dom för publicering, då tiden för 
rapporteringen troligtvis blivit kortare. 

Frågan om publiceringsunderlag är över lag problematisk. Den kritiska diskursanalysen 
av artiklarna visar på att publiceringsunderlaget, framställt i artikeln av anonyma källor, 
med stor sannolikhet kommer från polisen. I Ola Lindholms fall menar Lindholm själv 
att polisen erkänt att informationen kommit ifrån dem. Både Mattsson och Ulf 
Göranzon framhåller i mina intervjuer med dem att uppgifterna också kan komma från 
annat håll, vilket naturligtvis är en möjlighet. Även Åklagarmyndigheten tillgång till 
uppgifterna. Många människor arbetar på myndigheterna och rent teoretiskt kan läckan 
ha kommit från en städare som av någon anledning kommit över uppgifterna. Det är 
därför viktigt att inte dra slutsatser utan underlag. Ett sådant underlag är i stort sett 
omöjligt att komma över på grund av efterforskningsförbudet.  

Stefan Edin menar att polisläckorna är ett problem man inte talar om, vilket bekräftas av 
Göranzon då han framhåller att de inom polisen är mycket noga med att inte spekulera i 
frågan. Här har vi alltså ett uttalat problem, som inte diskuteras. Mattsson menar att man 
inte bör inskränka på möjligheten att vara meddelare, eftersom de positiva aspekterna av 
det klart överväger de negativa. Här återkommer vi till det utilitariska tänkandet. De 
som blir utsatta för publicitetsskador håller förmodligen inte med Mattsson, som 
dessutom kan räkna kommersiella intressen till de positiva aspekterna.  

Meddelarskyddet är naturligtvis en otroligt viktig del i den svenska demokratin. Jag 
håller med om att yttrande- och tryckfriheten är någonting vi ska vara stolta över och 
värna om. Dock anser jag oviljan att diskutera problematiken som uppstår när det 
missbrukas som märklig. Kan inte att förhindra missbruk av en grundlag också vara att 
värna om den? På samma sätt som det självsanerande systemet uppstod för att skydda 
mediebranschens roll som tredje statsmakt mot ingripande av staten bör väl 
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meddelarskyddet också vara en demokratisk tillgång värd att värnas om? 
Meddelarskyddet syftar till att underlätta att missförhållanden uppdagas. Att själva det 
som ska försäkra att allt går rätt och hederligt till på statliga myndigheter också är det 
som hindrar polismyndigheten för att utreda eventuella tjänstefel ter sig för mig ironiskt. 
Jag har inget klart svar på hur en eventuell åtgärd skulle se ut. Lagstiftning i frågan 
kommer med stor sannolikhet leda till inskränkning på yttrande- och tryckfriheten, 
vilket inte är ett optimalt alternativ. Dock anser jag att problematiken helt klart är värd 
att diskutera. En demokrati där en grundlag missbrukas utan att det diskuteras är inte en 
helt fungerande demokrati enligt mig, och vad är det då man värnar om? 

Mattsson argumenterar för meddelarfrihetens bevarande, och indirekt missbrukande, 
genom att mena att situationen skulle te sig absurd om media endast var utlämnade till 
den information som delges av polisens presstalesmän. Han angav ett illutrerande 
exempel med att man då inte hade kunnat rapportera initierat om Anna Lindh- eller 
Palmemordet innan åtal väckts mot en misstänkt. Faktum är dock att polisen den första 
tiden efter mordet på Anna Lindh höll dagliga presskonferenser, vilket torde delge 
media och allmänheten med all den relevanta information de behöver. Att rapportera 
initierat bör enligt mig inte likställas med den rapporterade informationens kvantitet. 

Jag anar likheter i publiceringarna om Peter Mangs och 35-åringen som misstänktes för 
mordet på Anna Lindh. I båda fallen var det brutala brott som fick stor uppmärksamhet 
och kunde ses som ett angrepp på den svenska demokratin. Mattsson poängterar att 
Mangs inte utsatts för publicitetsskada eftersom han med stor sannolikhet är skyldig. 
Värt att observera är att det var någonting Expressen inte med säkerhet kunde veta vid 
tiden för publicering. Förmodligen tänkte redaktionerna som hängde ut 35-åringen 2003 
likadant. Som vi alla vet hade de fel. Precis som med 35-åringen publicerades i 
rapporteringens tidiga skede flertalet artiklar där Mangs liv utsattes för ingående 
granskning, med vänner och familj som intervjuades. Bland annat diskuterades att han 
lider av Aspergers syndrom och är intresserad av vapen och kampsport, vilket stämmer 
bra överens med kartläggningen av de misstänkta Anna Lindhmördarna. Psykisk ohälsa 
och våld verkar vara återkommande teman. Trots att medierna fick utstå kritik för åtta år 
sedan, går att ana ett liknande mönster i rapporteringen om Peter Mangs. Brottets 
brutala natur gick att hitta som en implicit motivering i den kritiska diskursanalysen av 
artikeln om Mangs. Till artikeln hörde en bild där han såg ”farlig” ut och till synes 
poserade med sina pistoler, och man försökte med ordval få brotten att verka grövre än 
de var. Man framhöll även allmänhetens intresse av att gripa gärningsmannen. Dessa 
motiv gör brottet jämförbart med Anna Lindhmordet och Thomas Mattsson drar även en 
parallell dit i min intervju med honom.  

Precis som en rad medieforskare poängterade angående rapporteringen om 35-åringen 
går det att diskutera hur pass relevant detaljerad information om en persons liv är vid 
den här typen av rapportering. Mattsson menar att man värnar som demokratin genom 
att upplysa allmänheten om vad för slags person som begår den här typen av hatbrott. 
Han skriver i ett blogginlägg angående publiceringen att en av anledningarna till 
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identifierandet av Mangs var av antirasistiska skäl, vilket då kan likställas med ett 
allmänintresse i ordets rätta bemärkelse. Han menar att folk av sympatiska skäl skulle 
vända sig emot identifieringen och att man på Expressen istället så tydligt som möjligt 
vill skildra gärningsmannen bakom de rasistiska brotten. I artikeln som varit föremål för 
den kritiska diskursanalysen syns dock inga spår av det här motivet. Faktum är att ingen 
av de sju artiklarna publicerade den första dagen har de rasistiska brotten som tydligt 
fokus.  

Professor Håkan Hvitfelt ansåg i ”Mördare och poliser”, angående den mediala 
bevakningen av 35-åringen misstänkt för Anna Lindhmordet, att man aldrig kan 
tillfredsställa ett allmänintresse med missvisande uppgifter, varför intresse för ett brott 
inte bör vara en förevändning för media att vända ut och in på en persons liv. En fråga 
relevant för den här uppsatsen blir då om förståelsen för lasermannens brott ökar genom 
att man får veta att den misstänkte har en diagnos, är en enstöring, tränar kampsport och 
har semestrat i Florida. Den beskrivningen passar in på ett otal människor. Alla de 
människorna torde inte vara seriemördare, varför jag anser det viktigt att vara ytterst 
försiktig vid porträtteringar av den här arten. Rent teoretiskt bör inte endast personen 
aktuell för porträtteringen riskera att komma till skada, utan även andra människor som 
stämmer in på bilden som målas upp. 

Mattsson framhåller i sina motiveringar till artiklarna både Lindholms och Assanges 
maktpositioner. Mattsson menar att Ola Lindholms roll som barnprogramledare, 
chefsredaktör för en barn- och ungdomstidning samt styrelseledamot i BRIS skulle 
motivera rapportering om hans misstänkta narkotikaintag. Detta är motiv som även går 
att finna implicit i nyhetstexten. Möjligen är bedömningen att en person som brukar 
narkotika inte är lämpad att arbeta med barn riktig. Dock ifrågasätter jag allmänhetens 
intresse i att känna till Lindholms eventuella narkotikaintag, åtminstone innan det är 
säkerställt. Logiskt bör det vara en ensak mellan Lindholm och hans arbetsgivare. Detta 
löste Expressen, enligt min mening, i artikeln med att framhålla Lindholm som folkkär. 
På så vis kompletterar man hans ”barnprofil” och kan hävda att folket ”förtjänar” att 
veta. 

Värt att påpeka är också att Mattsson menar att man på Expressen tar hänsyn till 
objektets familjesituation vid publiceringsbeslut. Ola Lindholm hävdar att hans fru och 
barn dem kommit till skada på grund av publiciteten. Expressen verkar ha gjort 
bedömningen att Lindholms egen familj är värd att ”offra” för att upplysa resten av 
landets föräldrar och barn om narkotikaintaget. Återigen återkommer utilitarismen. 

Julian Assanges fall är på många vis exceptionellt. Han är en exceptionell och 
internationellt uppmärksammad person, grundare för en kontroversiell verksamhet. Att 
han dessutom sökt sig till Sverige för att söka lagligt skydd för sin verksamhet gör det 
än mer exceptionellt ur vår synvinkel. Att nyheten om hans misstänkta våldtäktsbrott 
hade potential att bli en världsnyhet råder det inga tvivel om. Ur demokratisk synvinkel 
finns också legitima motiv till att publicera historien, då Assange är en inflytelserik 
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person som säger sig värna om demokratin. Det etiskt tvivelaktiga kan sägas ligga i 
brottet mot förundersökningssekretessen. Att en misstänkt får reda på sina anklagelser 
via media är varken rättssäkert eller optimalt för utredningen. Utan närmare ingång på 
de juridiska aspekterna nöjer jag mig med att påpeka att förundersökningssekretessen 
torde finnas av en anledning.   

5.2	  Expressen	  fällda	  för	  artikel	  om	  Lindholm	  
När undersökningen för den här uppsatsen var färdig kom ett beslut från PON; 
Expressen fälls för att ha brutit mot god publicistisk sed när man publicerade den första 
artikeln om Ola Lindholms misstänkta narkotikabrott (bilaga 9) (po.se). PON skriver i 
beslutet att de instämmer i PO:s  bedömning att Expressen bör klandras för sin 
publicering den 12 april samma år. PO ansåg i sin bedömning att Expressen orsakat 
Lindholm publicitetsskada genom att offentliggöra hans misstänkta brott när det just 
inte var någonting annat än en outredd misstanke, och således brutit mot god 
publicistisk sed. Expressen håller inte med PON i deras bedömning. Thomas Mattsson 
bloggade den 13:e december om fällningen, samma dag som man utförligt publicerade 
klandret. Mattsson menar att Expressen hade publiceringsunderlag som motiverade 
publiceringen. Dock har de valt att inte redovisa dessa underlag för PON, eftersom de 
vill skydda källor och arbetsmetoder. Därför menar Mattsson att man ”underkastar” sig 
PON:s beslut, som egentligen är en fråga om tycke och smak eftersom att Expressen 
fälls trots att allt som skrivits var korrekt. (bloggar.expressen.se/thomasmattsson 13/12 
2011) 

6	  Sammanfattning	  och	  slutsatser	  
Den svenska medieetiken präglas idag av ett utilitariskt tänkande. Enskilda personer 
offras till fördel för allmänintresset, ett begrepp som har två möjliga betydelser: antigen 
ett demokratiskt eller kommersiellt intresse.  

För att redogöra för slutsatser dragna utifrån undersökningen och besvara uppsatsens 
frågeställningar:  

Rapporteringen kring brottsmisstankarna mot Ola Lindholm, Julian Assange och Peter 
Mangs var i alla tre fall som mest intensiv de första tre dagarna. Under de dagarna 
publicerades, med stor marginal, det största antalet artiklar. I synnerhet i fallet Mangs, 
men även de andra två fallen, går det att urskilja flera artiklar som behandlar den 
brottsmisstänktes person. Relevansen av sådana artiklar kan ifrågasättas. 

I artiklarna undersökta i den här uppsatsen finns implicita och explicita motiv till 
publiceringenvi fråga, som ämnar stärka allmänhetens intresse av nyheten. Artiklarna 
målar antingen upp den misstänkta gärningsmannen som en person värd att granskas i 
media, eller sådan att den förstärker allmänhetens delaktighet i fallet. 
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Tydliga riktlinjer som automatisk följer med en lagstiftning saknas i de pressetiska 
reglerna, av naturliga skäl. Att säga vad som är medieetiska rätt eller fel att publicera 
blir således svårt. Utifrån materialet undersökt i den här uppsatsen kan man dock 
konstatera att allmänintresset ursprungligen ämnas definieras som en demokratisk 
tillgång. Detta kan man konstatera dels eftersom pressombudsmannen Ola Sigvardsson 
anser att det är den riktiga definitionen, och dels eftersom att Thomas Mattsson 
motiverar publiceringarna som undersökts i studien med argument såsom antirasism och 
objektens maktpositioner. Vid en närmare titt på själva nyhetstexterna finner man även 
där implicita och explicita motiv som syftar till de brottsmisstänktas samhällsroller. En 
konsekvens av att dessa motiv lyfts fram kan bli att de tjänar som täckmantel för de 
kommersiella motiv som naturligt också ligger till grund för publiceringarna.  

Utöver hänvisandet till allmänintresset har Thomas Mattsson några återkommande 
motiv, som han anger vid flera av de undersökta publiceringarna: 

• Andra medier har gjort samma bedömning som Expressen och också publicerat 
nyheten. Detta motiv går att ifrågasätta eftersom Expressen i de tre fallen som 
här undersökts varit först med att publicera. Dessutom leder det fram till frågan 
om ett media automatiskt har tagit ett medieetiskt korrekt publiceringsbeslut om 
andra medier följer efter. 

• Expressen hade publiceringsunderlag som motiverat beslutet. Detta motiv är 
problematiskt eftersom ingen utanför redaktionen fått ta del av underlaget. 
Sammanhängande med detta är Mattssons motivering att publiceringen i 
efterhand visat sig vara korrekt; den misstänkte var skyldig. Detta är dock 
någonting både PO och PON avfärdar som ett ogiltigt skäl i och med fällningen 
av artikeln angående Lindholms narkotikabrott. När Mattsson sedan hävdar att 
Expressen inte håller med om PON:s bedömning eftersom nämnden inte haft 
tillgång till tidningens publiceringsunderlag uppstår dock ett moment 22. Det är 
fullt möjligt att innehaft ytterligare underlag som motiverat publiceringen, som 
Mattsson hävdar. Problematiken är dock uppenbar eftersom detta är någonting 
man inte med säkerhet kan veta. 

Efterforskningsförbudet som följer med meddelarskyddet är en stor bidragande 
anledning till att publiceringar av den här arten är möjliga. Frågan om polisläckor 
kontra meddelarskyddet är komplicerad, och uppenbart känslig: Mattsson tycks inte 
se det som ett speciellt stort problem och inom polisen verkar det knappt diskuteras. 
Möjligheten finns även att läckorna inte alls kommer från polisen, vilket är viktigt 
att ta i beaktning. Problematiken är till synes är svår att lösa, då en åtgärd med stor 
sannolikhet innebär inskränkande på yttrandefriheten. Jag anser dock problematiken 
värd att diskuteras, i och med de publicitetsskador som kan uppstå till följd av ett 
missbruk av meddelarskyddet. 
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Slutligen finns motiv till publiceringarna som aldrig nämns utav Thomas Mattsson, 
varken på bloggen eller i intervjun för den här uppsatsen. Det är de kommersiella 
motiven. Kommersiella motiv är av naturliga skäl alltid närvarande i ekvationen 
som leder fram till ett publiceringsbeslut och således värda att ta i beaktning. 
Expressen, och de flesta andra medier, är idag vinstdrivande företag. Således är det 
omöjligt att göra en fullständig analys av publiceringsbesluten utan att väga in den 
kommersiella faktorn 
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