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An ethical twilight zone 
The aim of this research was to describe how daily papers comply with the ethical guidelines 
of journalism when reporting on the arrest of a criminal suspect. In order to do this we studied 
how the arrest of a suspected violent serial rapist was covered by four newspapers, 
Västerbottens Folkblad, Västerbottenskuriren, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. The 
theoretical areas of the study were the ethical guidelines, and other ethical perspectives in the 
media, news value and general interest regarding news. 
 
The research strategy was a case study, and a text analysis was used in order to collect 
empirical data. Several readings of the newspapers resulted in four themes to analyse: 
Identifying, to judge someone unheard, show consideration for victims and criminal, the use 
of sources. 
 
The conclusions are drawn from these four themes, together with two additional themes, and 
show that local and national daily papers are different in many aspects regarding the 
following of the ethical guidelines. These differences depend partly on the geographical 
distance to the event and partly on the way the newspapers choose to apply the news value to 
the event. 
 
 
 
 

  



 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att beskriva hur dagstidningar förhåller sig till de etiska 
spelreglerna i samband med gripandet av en misstänkt gärningsman. För att komma fram till 
detta studerade vi hur gripandet av den misstänkte Hagamannen bevakades av fyra 
dagstidningar; Västerbottens Folkblad (VF), Västerbottenskuriren (VK), Dagens Nyheter 
(DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Anledningen till att analysera två lokala tidningar och 
två rikstäckande var för att kunna påvisa skillnader mellan respektive tidningar samt mellan 
lokala och rikstäckande. 
 
Vi arbetade utifrån en kvalitativ metod, för att kunna analysera helheter och därmed nå en 
djupare kunskap. Vår forskningsstrategi blev en fallstudie, som innebär att forskaren 
koncentrerar studien till en eller ett fåtal undersökningsenheter, i vårt fall gripandet av den 
misstänkte Hagamannen. Genom att gå på djupet och studera detaljer, går det att dra generella 
slutsatser, som sedan kan appliceras på andra sammanhang. Studien genomfördes i form av en 
textanalys, där vi gjorde flera genomläsningar av tidningarna för att hitta återkommande 
teman som vi sedan valde att lyfta upp för djupare analys. Dessa teman var: identifiering, att 
döma någon ohörd, hänsyn mot offer och gärningsman, samt användandet av källor. 
 
Enligt Spelregler för press, tv och radio (2002), som vi arbetat utifrån i denna uppsats, ska en 
journalist respektera den personliga integriteten och ge offer för brott och olyckor största 
möjliga hänsyn, det gäller även personer som begått brott. Om inte namnet på den brottslige 
publiceras ska även andra identifierande uppgifter undvikas, exempelvis yrke, ålder och kön 
(Pressens samarbetsnämnd, 2002). Vid namnpublicering säger Publicitetsreglerna (2002) att 
konsekvenserna noga ska övervägas och att journalisten ska avstå från namnpublicering om 
det inte finns ett uppenbart allmänintresse. Allmänintresse ska dock inte, enligt Axberger 
(1994) förväxlas med allmänt intresse, det handlar inte om vad allmänheten vill veta utan vad 
den bör veta. Detta är en ständig avvägning som är allra viktigast när en publicering löper risk 
att skada någon (Axberger, 1994). 
 
En av de vanliga etiska konflikterna för en journalist är den mellan sanningskrav och 
hänsynskrav, sanningskravet förespråkar ett offentliggörande medan hänsynskravet ser till 
den omtalade (Axberger, 1994). Endast en tredjedel av de journalister Petersson m.fl. (2005) 
intervjuat anser att det är god journalistisk plikt att säga sanningen utan att ta hänsyn till 
konsekvenserna. 
 
Axberger (1994: 76) skriver att ”De pressetiska reglerna talar om vikten av att inte döma 
någon ohörd, att inte föregripa domstolars avgöranden genom att ta parti i skuldfrågor och att 
bägge parters ståndpunkter bör återges.”. Författaren menar vidare att det inte är fel att 
namnge en åtalad person, om alla uppgifter återges korrekt. Britt Börjesson (1988) visar att 
namnpublicering av brottslingar har minskat kraftigt sedan 1920, något hon tror de etiska 
reglerna haft en stor inverkan på.  
 
En tydlig tendens är att de klandrande ärendena hos Allmänhetens Pressombudsman, PO, och 
Pressens Opinionsnämnd, PON, minskar (Börjesson, 2005). Företeelser som tidigare 
anmäldes och fälldes i det närmaste rutinmässigt, exempelvis tidigt utpekande av 
gärningsman i samband med brott, har omvärderats i opinionen (Börjesson, 2005). Numera 
menar Börjesson (2005) att det anses okej att publicera namn på brottslingar där brottet är 
mycket uppseendeväckande.  
 

  



 
 

Enkätundersökningar som Petersson m.fl. (2005) genomfört visar att när läsarna har fått ta 
ställning till vikten av olika publicitetsregler har två sådana regler fått mindre betydelse – att 
respektera personlig integritet samt inte döma någon ohörd. Detta tolkar författarna som en 
avtrubbning bland läsarna, i och med att dessa två publicitetsregler mer sällan efterlevs blir 
också färre läsare upprörda av övertrampen.  
 
Erik Fichtelius (2002) skriver att de etiska reglerna talar emot konsekvensneutraliteten, som 
innebär ”att nyhetsförmedlaren ska stå neutral i förhållande till vem eller vad som gynnas 
eller drabbas av en nyhet som är sann och relevant” (Fichtelius, 2002: 109). Men då och då 
kommer journalisten till en situation då denne trots allt måste tänka efter ordentligt innan 
publicering, det kan vara sådana gånger då de möjliga konsekvenserna är relativt lätta att 
föreställa sig, konsekvenser som tidningen inte gärna vill ha på sitt samvete (Fichtelius, 
2002). 
 
I analysdelen har vi, som nämnts ovan, sammanställt våra analyserade artiklar under fyra 
teman. Dessa och två kompletterande teman har vi sedan diskuterat i kapitel 5, och nedan 
följer en sammanställning av de slutsatser som dragits: 
Identifiering: De uppgifter som tidningarna publicerade om 33-åringen hade en utpekande 
effekt som gjorde det möjligt för folk i hans närhet att känna igen honom. Alla fyra gick över 
den etiska gränsen när de publicerade identifierande uppgifter. I samband med detta kunde 
också allmänintresset diskuteras. Tidningarnas identifierande uppgifter var inte något som 
allmänheten var i behov av att veta. 
Döma någon ohörd: Här skiljde sig de olika tidningarna åt. SvD och DN försökte att hålla sig 
neutrala i sin rapportering. VF och VK var mer oförsiktiga och drog sig inte för att visa sina 
läsare var de stod i frågan om rätt man gripits.  
Hänsyn mot offer och gärningsman: Tidningarna borde se över vilka personer de intervjuar i 
en situation som denna. En chockad vän och granne borde visas hänsyn, likaså Hagamannens 
offer. En annan allvarlig aspekt var den brist på hänsyn tidningarna visade 33-åringen och 
hans familj. De analyserade tidningarna har arbetat konsekvensneutralt i vissa av sina artiklar, 
på bekostnad av de etiska reglerna.  
Källor: Tidningarnas rapportering ändrades beroende på vilken källa de hade använt sig av. 
SvD och DN var till största delen i kontakt med elitpersoner, som använder sig av neutrala 
uttalanden. Det var kanske också därför som deras rapportering överlag höll sig mer neutral 
än VK och VF, som pratade mycket med allmänheten. Samtliga tidningar var mer korrekta i 
sina artiklar om polisens arbete. De valde då att luta sig tillbaka på det poliserna sade, istället 
för att dra egna slutsatser som de många gånger gjorde i artiklar med källor från allmänheten.  
Nyhetsvärdering: Både SvD och DN gav händelsen stort utrymme till att börja med, men det 
minskade allt eftersom veckan led. Något som kan ha varit avgörande för detta är den 
geografiska närheten till händelsen.  SvD och DN har i uppgift att bevaka hela Sverige och 
valde efter några dagar att fokusera på andra nyheter medan ett gripande av en misstänkt 
Hagaman fortfarande var av stort nyhetsvärde för VK och VF. 
Förändringar: Denna undersökning visar att det har skett en förändring i brottsrapporteringen 
under de senaste 20 åren. På 1980-talet valde tidningar att beskriva en misstänkt brottsling 
genom främst kön, ålder, ursprung och undvek att uppge något om den sociala bakgrunden 
(Börjesson, 1988). Författarens undersökning visade att brottslingens sociala bakgrund är det 
som diskuteras mest. Börjesson (1988) såg sällan uppgifter om brottslingens egenskaper och 
moral, medan denna studie såg det i majoriteten av artiklarna som rörde 33-åringens privatliv. 
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Inledning 

1 Inledning 
I slutet av mars 2006 greps den våldtäktsman som hållit den norrländska staden Umeå i skräck 

under sju år, mannen som lokaltidningen Västerbottens-Kuriren döpte till Hagamannen. 

Ryktet om gripandet spreds snabbt, inte minst av lokala och rikstäckande medier. Invånarna i 

den medelstora staden fick snart reda på mannens identitet, familjeförhållanden, hemby med 

mera. I flera tidningar visades också ett fotografi av mannen, tillsammans med hans namn. 

Diskussionerna i Mediesverige tog snabbt fart och några tidningar, däribland Expressen, 

anmäldes för att ha publicerat just namn och bild. 

 

Journalisters förhållning till de etiska reglerna är något vi finner mycket intressant. 

Bevakningen av den misstänkte Hagamannens gripande är en av de största mediehändelserna 

under de senaste åren och därför valde vi att använda händelsen som analysunderlag för vår c-

uppsats. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie beskriva hur dagstidningar förhåller sig 

till de etiska spelreglerna i samband med gripandet av en misstänkt gärningsman. 

 

1.2 Frågeställning 
Hur förhöll sig Västerbottens Folkblad, Västerbottens-Kuriren, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet till de etiska spelreglerna i bevakandet av den misstänkte Hagamannens gripande 

våren 2006? 

 

För att komma fram till detta har vi valt att titta närmare på: 

I vilken utsträckning följer tidningarna regelverk kring avslöjande av identitet? 

Dömer de någon ohörd? 

Tar de hänsyn till offer och gärningsman? 

Hur förhåller de sig till källor och nyhetsvärdering? 
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Metod 

2 Metod 
Nedan följer en redovisning av den metod som använts i undersökningen. Studiens 
tillvägagångssätt finns integrerat i de olika delarna i metodkapitlet. 
 

2.1 Angreppssätt 
En kvalitativ inriktning på arbetet valdes för att få en djupare inblick i hur tidningarna 

rapporterade kring den misstänkte Hagamannens gripande. Enligt Patel och Davidson (1991) 

görs den kvalitativa analysen för att förstå och analysera helheter, för att få en djupare 

kunskap om den företeelse som studeras. Istället för att få en fragmenterad bild är syftet med 

den kvalitativa metoden att komma nära företeelsen (Holme & Solvang, 1997). 

 

I den kvalitativa forskningen är ord den centrala analysenheten, jämfört med den kvantitativa 

forskningen som har siffror som sin centrala analysenhet (Denscombe, 1998). Den kvalitativa 

forskningen bygger alltså på att omvandla det som undersökts till skrivna ord, inte siffror. Då 

vårt syfte var ”/…/att beskriva hur tidningar förhåller sig till de etiska spelreglerna i samband 

med gripandet av en misstänkt gärningsman”, ansåg vi att ett kvalitativt angreppssätt passade 

vår studie bäst. 

 

Vid insamlingen av data i en kvalitativ undersökning är det forskaren själv som är det 

viktigaste redskapet (Bryman, 2002). Utgångspunkten i forskningen är, enligt Holme och 

Solvang (1997), förförståelse och fördomar. Med förförståelse menas den uppfattning 

forskaren har av en företeelse, utifrån bland annat egna erfarenheter (Holme & Solvang, 

1997). Enligt Denscombe (1998) är det bland kvalitativa forskare generellt vedertaget att 

forskarens jag oundvikligen utgör en viktig del av analysen – och ska erkännas som sådan. 

 

2.2 Fallstudier 
Forskningsstrategin i denna undersökning är en fallstudie. I en fallstudie koncentreras 

forskningen på en eller ett fåtal undersökningsenheter, för vår del var undersökningsenheten 

bevakningen av gripandet av Hagamannen (Denscombe, 1998). Genom att fallet studeras 

noggrant, nås resultat som inte skulle kunna nås i en forskningsmetod som försöker täcka fler 

enheter (Denscombe 1998). Forskaren kan gå på djupet och studera detaljer, vilket inte är 

möjligt i exempelvis en surveyundersökning (Denscombe, 1998). Utifrån dessa detaljer, dras 

generella slutsatser, som sedan kan appliceras på andra sammanhang (Denscombe, 1998). 
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Detta ser vi som en viktig anledning till att utföra just en fallstudie, då ”målsättningen är att 

belysa det generella genom att titta på det enskilda” (Denscombe, 1998: 41). Fallstudien går, i 

motsats till generellare studier, mer på djupet, vilket gör att den kan komma till slutsatser om 

processen bakom olika resultat (Denscombe 1998). Eftersom fallstudien ser fallet i sin helhet, 

menar Denscombe (1998) att den kan upptäcka hur olika delar hänger ihop och påverkar 

varandra, vilket har varit väsentligt i vår analys för att kunna dra slutsatser kring hur de olika 

tidningarna följt de etiska reglerna. Det verkliga värdet hos fallstudien, menar Denscombe 

(1998) är just att den inte bara förklarar vilket resultatet är, utan även vad som ligger bakom 

det. 

 

2.3 Analysmetod 
Både kvalitativa och kvantitativa studier kodas, denna kodning innebär att man ”sätter 

etiketter” och skapar begreppskategorier (Svenning, 2003). Författaren menar att det 

grundläggande i den kvalitativa kodningen är att materialet läses igenom om och om igen, och 

att olika stadier i den kvalitativa kodningen kan urskiljas. Denna textanalys genomfördes 

utifrån avgränsningarna, och materialet gicks igenom flertalet gånger. Till att börja med 

analyserades materialet förutsättningslöst, och de citat eller påståenden som upplevdes 

intressanta för denna analys antecknades. Vid den andra genomgången av materialet användes 

dessa anteckningar för att hitta mönster i texterna. I analysen har citat från artiklarna använts 

för att belysa och exemplifiera teman. Citeringen är väsentlig i en textanalys av framför allt 

två anledningar: dels rent läsmässigt för att ge en mer engagerad text och dels ska citeringen 

dokumentera de uppfattningar vi ger uttryck för (Holme & Solvang, 1997). Vid 

genomläsningen av texterna upptäcktes återkommande teman som lyftes upp för en djupare 

analys. Dessa teman är: identifiering, att döma någon ohörd, hänsyn mot offer och 

gärningsman samt användandet av källor.  

 

Kvantitativa forskare brukar ibland kritisera kvalitativa undersökningar för att de är alltför 

subjektiva (Bryman, 2002). Enligt Bryman (2002) anser de att kvalitativa resultat i alltför stor 

utsträckning bygger på forskarens uppfattningar om vad som är viktigt. Att närheten mellan 

forskare och det som undersöks spelar stor roll för den kvalitativa metoden är, enligt Holme 

och Solvang (1997), både en fördel och en nackdel. Närheten är en förutsättning för denna typ 

av forskning men gör också att hela studien påverkas av forskaren, då denne kan få en felaktig 

uppfattning om något, vilket påverkar slutresultatet (Holme & Solvang, 1997). Enligt Holme 

 3 



 
Metod 

och Solvang (1997) är fördelen med närheten att forskaren aldrig behöver fundera på om 

informationen är giltig, eftersom de faktorer som undersökts är valda med omsorg utifrån 

syftet med studien. Det vi undersökt har dessutom analyserats med utgångspunkt från vår 

analysmall (Spelreglerna för press, tv och radio), något som bidrar till mindre subjektiva 

slutsatser jämfört med om vi enbart analyserat utifrån våra egna perspektiv. Denna analysmall 

ska dock enbart ses som en ingång till en djupare analys. 

 

Enligt Bryman (2002) menar också kritiker att kvalitativa forskningsresultat är svåra att 

generalisera till andra miljöer. Denscombe (1998) menar att när forskaren redovisar resultaten 

av fallstudien måste han eller hon ta med tillräckliga detaljer så att läsaren kan göra en 

bedömning av i vilken mån resultaten är relevanta för andra enheter (Denscombe 1998). För 

att få en djupare inblick i analysen av fallet med den misstänkte Hagamannens gripande, och 

en möjlighet till att dra vissa generella slutsatser, gjordes analysen på fyra olika tidningar. Vi 

anser att de fyra tidningarna kan ge det djup som krävs för att läsaren ska kunna bedöma i 

vilken mån resultaten är relevanta för andra enheter. 

  

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för den kvantitativa forskningen, när det gäller att 

få en bild av kvaliteten i en undersökning (Bryman, 2002). Enligt Bryman (2002) har många 

kvalitativt inriktade forskare ifrågasatt hur pass relevanta dessa kriterier är i den kvalitativa 

forskningen. Därför följer endast en kort redogörelse för dessa begrepp. Reliabiliteten, 

tillförlitligheten, i en undersökning innebär huruvida forskningsinstrumenten är neutrala i sin 

verkan, och om de skulle ge samma resultat vid andra tillfällen (Denscombe, 1988). I denna 

undersökning antogs reliabiliteten öka genom att den analysmall, varifrån undersökningen 

utgått, bifogats i rapporten. Det underlättar att ha denna till hands om undersökningen skulle 

upprepas. Validitet innebär i stora drag, enligt Denscombe (1998), att data och metoder är 

riktiga – att forskaren har använt rätt metoder för att uppnå syfte och frågeställning. I denna 

undersökning styrks validiteten av litteraturstudien, som analys och slutsatser utgått ifrån. 

Som komplement till litteraturstudien användes analysmallen för att styra analys och 

diskussion mot rätt syfte och frågeställning.  

2.4 Avgränsningar 
För att göra materialet överskådligt och till en lagom mängd för en c-uppsats har 

analysmaterialet avgränsats till att uteslutande studera nyhetstexter som handlar om den 
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misstänkte 33-åringen, hans anhöriga samt Hagamannens offer. Debattinlägg och andra 

personliga tyckanden i tidningarna, samt artiklar som inte berör ovanstående personer har 

alltså inte analyserats. Teoridelen behandlar dessutom genomgående tidningsjournalistik 

eftersom det är fyra tidningar som analyserats. Denna undersökning fokuserar på den etiska 

aspekten i rapporteringen kring gripandet av Hagamannen. Vi har därför valt att inte ta med 

diskussionen om kommersiella intressen, något vi däremot är medvetna om kan ha haft 

inverkan på rapporteringen. Bland annat i och med att VK och VF konkurrerar om läsare på 

samma utgivningsort. 

 

Själva analysen begränsades till den första veckan efter gripandet av den misstänkte 

Hagamannen, från den 30 mars till 5 april, 2006. En veckas material ansågs vara tillräckligt 

för att ge en tydlig bild av rapporteringen av gripandet eftersom bevakningen då var som mest 

intensiv. För att få bredd i resultatet analyserades två lokala och två rikstäckande tidningar. 

Västerbottens Folkblad (VF) och Västerbottenskuriren (VK) valdes eftersom de är Umeås två 

största tidningar och kan därför ge en rättvis bild av den lokala bevakningen. Två tidningar 

med lokal anknytning kan också påvisa eventuella skillnader i den lokala bevakningen. VF 

har en upplaga på 14 500 exemplar och spridningsområdet är Västerbottens län (E. Isberg, 

nattchef VF, epost den 22 maj 2007). VK:s upplaga är 39 000 exemplar och 

spridningsområdet är Västerbotten, men den huvudsakliga upplagan finns i Umeå och 

kustkommunerna Nordmaling, Vännäs, Vindeln och Bjurholm (T. Bergmark, chefredaktör 

VK, epost den 22 maj 2007). När det gällde rikstäckande tidningar valdes Sveriges två största 

morgontidningar, Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). De har högt 

förtroende hos allmänheten och förväntas ofta följa de etiska reglerna. Även här skulle 

eventuella skillnader i bevakningen av Hagamannens gripande kunna påvisas. SvD har en 

upplaga på 196 900 och tidningen har hela Sverige som spridningsområde (www.svd.se, 

2007). DN:s upplaga är 345 000 exemplar per utgivningsdag och även DN:s 

spridningsområde är hela Sverige (www.dn.se, 2006). Anledningen till valet att analysera fyra 

dagstidningar var att de enligt Pettersson m.fl. (2005) har högre förtroende bland läsare än 

exempelvis kvällspressen. Att analysera fyra dagstidningar ger dessutom en möjlighet att dra 

slutsatser baserade på dagstidningar och påvisa eventuella geografiska skillnader. 
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Etik 

3 Etik 
Sveriges journalistkår har ett unikt system att sätta sina egna gränser för att skydda tryck- 
och yttrandefriheten. Som hjälp i detta har journalisterna Spelregler för press, tv och radio. 
Dessa spelregler, tillsammans med annan kompletterande teori behandlas i detta kapitel. 
 

3.1 Pressens spelregler  
En journalist ska respektera den personliga integriteten;  

 

”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan 

publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning”  

(Pressens samarbetsnämnd, 2002: 7).  

 

Offer för brott och olyckor ska ges största möjliga hänsyn, det gäller även personer som 

begått brott eftersom ”/…/en person misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som 

oskyldig om fällande dom inte föreligger/…/” (Pressens samarbetsnämnd, 2002: 8). Vid 

namnpublicering säger Publicitetsreglerna (2002) att konsekvenserna noga ska övervägas och 

att journalisten ska avstå från namnpublicering om det inte finns ett uppenbart allmänintresse. 

Om inte namnet anges ska även andra uppgifter som kan identifiera personen undvikas, till 

exempel yrke, ålder och kön (Pressens samarbetsnämnd, 2002). Journalisten ska heller inte 

framhäva berörda etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös 

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

(Pressens samarbetsnämnd, 2002). 

 

Publicitetsreglerna (2002) säger att rubrik, ingress och löpsedel ska ha täckning i texten. En 

rubrik eller ingress bör alltså inte vara missvisande (Pressens samarbetsnämnd, 2002). För 

bilder gäller samma etiska regler som för text, de får heller inte användas på ett missvisande 

sätt och det är inte tillåtet med manipulering eller förfalskning av bildens innehåll genom 

beskäring, montage eller missvisande bildtexter (Pressens samarbetsnämnd, 2002).  

 

Yrkesreglerna (2002) säger bland annat att journalisten ska visa hänsyn mot ovana 

intervjuobjekt och vid fotograferingsuppdrag samt anskaffning av bilder, särskilt i samband 

med olyckor och brott. En journalist ska också ”ange källan när en framställning 

huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter” (Pressens samarbetsnämnd, 2002: 10). 
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3.2 Allmänintressets dilemma 
En av de vanliga etiska konflikterna för en journalist är den mellan sanningskrav och 

hänsynskrav (Axberger, 1994). Sanningskravet förespråkar ett offentliggörande medan 

hänsynskravet ser till den omtalade, och enligt Axberger (1994) regerar hänsynskravet i 

Sverige, det syns inte minst i reglerna mot förtal. Men i den svenska pressetiken går det 

egentligen inte att utläsa vad av sanning och hänsyn som ska gå före (Axberger, 1994). 

Författaren menar att journalisterna i första hand ska förmedla sanningen, men aldrig glömma 

att det som publiceras kan kränka människor eller utsätta dem för fara. Vid varje avvägning 

ska journalisten se till publiceringens eventuella skadeverkningar (Axberger, 1994). Finns det 

risk för skada, frågar sig journalisten vad publiceringen har för syfte och om inte syftet är 

starkt nog blir det ingen publicering (Axberger, 1994). I det sammanhanget menar Axberger 

(1994) att journalisten bortser ifrån att informationen kan vara efterfrågad av läsarna. Viljan 

och skyldigheten att publicera är enligt Axberger (1994) anledningen till de flesta pressetiska 

konflikterna. Det är inte så enkelt att allt ska publiceras, det gäller även för journalisten att 

fundera över vad läsarna behöver veta och vad de har för nytta av informationen (Axberger, 

1994). Detta är enligt författaren alltså något som ytterligare påverkar valet mellan sanning 

och hänsyn. Många journalister menar att sanningen kan publiceras först när den kan vara till 

nytta för samhället – när den utgör ett allmänintresse (Axberger, 1994). För att välja bort 

hänsynstagande krävs enligt Axberger (1994) ett starkt allmänintresse, något som är svårt att 

precisera. Allmänintresse ska dock inte förväxlas med allmänt intresse, det handlar inte om 

vad allmänheten vill veta utan vad den bör veta (Axberger, 1994). Författaren kallar det också 

för samhällsintresse – något samhälle har nytta av att veta. Detta är en ständig avvägning som 

är allra viktigast när en publicering löper risk att skada någon (Axberger, 1994). 

 

Börjesson (1988) har två olika tolkningar för det hon kallar oavvisligt allmänintresse: Den 

första, och den vanligaste, är att det är något som allmänheten är intresserad av, det vill säga 

nyfiken på, till exempel en anhållen misstänkts identitet (Börjesson, 1988). Den andra 

tolkningen innebär det som ligger i allmänhetens intressen, vad som är viktigt och relevant för 

allmänheten att få veta (Börjesson, 1988). I så fall är det enligt Börjesson (1988) inte viktigt 

vem den misstänkte är. Vad som däremot är viktigt är att få veta till exempel vilka 

myndighetspersoner som missköter sig, det är då i allmänhetens intresse att få veta detta så att 

åtgärder kan vidtas (Börjesson, 1988). 
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3.3 Journalistens etiska ansvar 
Förutom de angivna etiska reglerna finns det också, enligt Ekström och Nohrstedt (1996), en 

allmänmänsklig etik, till exempel kraven på att det skrivna ska vara sant. Att en nyhet är sann 

och korrekt innebär att det ska finnas uppgifter från vedertagna källor och personer som 

uttalar sig (Ekström & Nohrstedt, 1996). Enligt författarna ägnar reportern naturligtvis tid till 

att kontrollera sina källor men en förutsättning för att reportern ska kunna utföra sitt jobb i 

den dagliga nyhetsjournalistiken är att den kan lita på att personen som uttalar sig faktiskt 

talar sanning – utan att reportern ska behöva bekräfta det sagda. Detta ger en kombination av 

snabb, effektiv journalistik där journalisten förblir neutral (Ekström & Nohrstedt, 1996). 

Pettersson m.fl. (2005) menar att journalister har ett pliktetiskt förhållningssätt, där de anser 

att reglerna bör styra verksamheten och inte personliga moraliska åsikter. Med andra ord tar 

inte journalisterna något eget personligt ansvar för det som publiceras (Petersson m.fl., 2005). 

Och endast en tredjedel av de journalister författarna intervjuat anser att det är god 

journalistisk plikt att säga sanningen utan att ta hänsyn till konsekvenserna. 

 

Axberger (1994) beskriver att journalisten har en roll som både medborgare och journalist – 

roller som ibland kan komma i konflikt med varandra. Detta sker särskilt när det handlar om 

att bevaka de demokratiska institutionerna, exempelvis domstolar (Axberger, 1994). Det är 

journalistens uppgift att rapportera om nyheter och information därifrån men den ska inte ta 

parti för någon av parterna, och därmed gå före en dom, utan förhålla sig neutral (Axberger, 

1994). Författaren menar att det hela tiden måste vara en etisk avvägning i journalistens 

förehållande med polis och åklagare. Det handlar om en bedömning av vilken väg 

journalisterna ska gå, om de ska vara självständiga gentemot polis/åklagare eller om de ska 

följa polis/åklagares väg i publicering av uppgifter (Axberger, 1994). Ska tidningen respektera 

en åklagares önskan att vänta med publicering av uppgifter – för att då riskera att kritiseras för 

att ha gått åklagarens väg (Axberger, 1994)? Eller ska tidningen vägra gå ut med uppgifter 

som polisen vill att de ska publicera, och löpa risk att förhindra en brottsutredning (Axberger, 

1994)? I det senare fallet menar Axberger (1994) att medborgarrollen vill hjälpa polisen, 

medan journalistrollen vill förbli självständig. Frågan är om det är möjligt för en journalist att 

förhålla sig helt neutral när den står mellan polis och brottsling (Axberger, 1994). Ett som är 

säkert, menar Axberger (1994), är i alla fall att journalistens lojalitet alltid ska ligga hos 

allmänheten i första hand. 
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Enligt Petersson m.fl. (2005) är en förutsättning för att journalisten ska kunna behålla sin 

självständiga position i samhället att ha regler att rätta sig efter, utan dessa regler skulle 

medierna snabbt falla offer för de starka krafter i samhället som vill utnyttja medierna till sin 

egen fördel. Författarna menar att reglerna gör att journalisten har ett eget etiskt ansvar och att 

medierna därför kan ställas inför ett ansvarsutkrävande. Förutsättningarna för att kunna ställa 

någon ansvarig är först och främst att det måste finnas regler (normer, mål, syften) som utgör 

ett kriterium för att bedöma verksamheten (Petersson m.fl., 2005). Vidare krävs att det 

granskas om reglerna följs, och slutligen ska det finnas en metod att ställa någon till svars om 

det visar sig att reglerna är överträdda (Petersson m.fl., 2005). 

 

3.4 Redaktionens etiska ansvar 
När det kommer till redaktionens etiska roll, menar Petersson m.fl. (2005) att det är 

redaktionen som, tillsammans med journalisten, bestämmer vad ur verkligheten som ska 

beskrivas och hur. Redaktionen ansvarar också för att efterleva publicitetsreglerna (Petersson 

m.fl., 2005). När redaktioner får kritik rör det ofta ”bristande etik, brister i användandet och 

redovisandet av källor, sensationsjournalistik, partiskhet, bristande respekt för människors 

integritet och privatliv samt så kallade mediedrev” (Petersson m.fl., 2005: 110). 

 

Av de journalister som Ekström och Nohrstedt (1996) intervjuat resonerar flera att de etiska 

reglerna är ouppnåeliga ideal men de flesta ser dem ändå som regler som kan realiseras – även 

om det inte alltid går fullt ut. Deras intervjuer visar också att de etiska reglerna mycket sällan 

diskuteras i det dagliga arbetet på redaktionerna, varken på möten eller under konkreta ”jobb”, 

dvs. reportage, artiklar etcetera (Ekström & Nohrstedt, 1996). Enligt Weibull och Börjesson 

(1995) har det etiska regelsystemet för svensk journalistik en övervägande stark förankring i 

den svenska journalistkåren. Att förmedla korrekta nyheter uppfattas som den centrala 

principen för journalisterna, men även hänsyn till enskilda människors integritet bedöms vara 

mycket viktig (Weibull & Börjesson, 1995). 

 

Sverige har, som ett av få länder, systemet med en ansvarig utgivare (Petersson m.fl., 2005). 

Denne är fullt juridiskt ansvarig för allt som publiceras, vilket innebär att en enskild journalist 

aldrig kan straffas för något den skrivit och det är utan undantag den ansvarige utgivaren som 

åtalas (Petersson m.fl., 2005). 
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3.5 Brott och etik  
”De pressetiska reglerna talar om vikten av att inte döma någon ohörd, att inte föregripa 

domstolars avgöranden genom att ta parti i skuldfrågor och att bägge parters ståndpunkter bör 

återges” skriver Axberger (1994: 76) och förklarar att rapporteringen av rättsförfaranden är ett 

av pressetikens kärnområden. Rättsliga konflikter skiljer sig från andra konflikter i och med 

att en domstol är inblandad och det är sällan populärt att vägen till konfliktlösningen får 

publicitet (Axberger, 1994). 

 

Axberger (1994) menar vidare att det inte är fel att namnge en åtalad person, om alla uppgifter 

återges korrekt. Identifierandet är inte ett föregripande av domen, menar författaren. Men en 

rättsrapportering är etiskt problematisk och journalisten måste hela tiden tänka på vad denne 

skriver (Axberger, 1994). Formuleringar, beskrivningar, vad som upprepas och lyfts fram – 

journalisten är läsarens ögon och allt som skrivs ner påverkar vad läsaren får för bild av 

situationen, en rapportering som kan vara skadlig för de inblandade (Axberger, 1994). 

Axberger (1994) menar att det alltid finns gränser för hur långt en journalist kan gå för att 

rapportera om en pågående rättssak men i vilket fall är nyhetsförmedlingen från dessa 

områden ett måste för att upprätthålla offentligheten i samhället. 

 

I sin rapport Brott och publicitet undersöker Britt Börjesson (1988) bland annat hur 

tidningarna förhåller sig till de etiska reglerna när det gäller brottslingar. Författaren utgår 

från tidningar från 1920, 1935, 1950, 1965 samt 1980. Analysen visar att namnpublicering av 

brottslingar har minskat kraftigt sedan 1920, något Börjesson (1988) tror de etiska reglerna 

haft en stor inverkan på. I stället väljer medierna att på andra sätt beskriva den misstänkte 

brottslingen, främst genom kön, ålder och ursprung (Börjesson, 1988). I undersökningen drar 

Börjesson (1988) slutsatserna att det är ovanligt att tidningarna uppger något om brottslingens 

sociala omgivning, och då det förekommer är det främst arbetsplatsen som nämns. I ungefär 

var tionde artikel uttalar sig tidningen på något sätt om personens egenskaper eller moral och 

de beskriver sällan personen utifrån utseende eller vanor (Börjesson, 1988). Porträtt eller 

andra bilder på brottslingar är, utifrån Börjessons (1988) undersökning, mycket ovanliga. Av 

författarens totalt 1 545 analyserade artiklar innehöll endast tio artiklar maskerade eller 

omaskerade bilder på gärningsmannen. I ungefär var tionde artikel publiceras uppgifter om 

brottslingens tidigare begångna brott (Börjesson 1988). 
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I en annan undersökning analyserar Börjesson (1988) ett antal tidningars rapportering kring 

fyra kvinnomord som skedde 1915, 1934, 1954 samt 1987. Författaren drar slutsatsen att 

tidningarna vid denna mycket speciella brottstyp sätter många av de etiska reglerna ur spel. 

Börjesson (1988) menar att pressen blivit mer varsam med namnpublicering men vad gäller 

övriga punkter i de etiska reglerna gäller ”oavvisligt allmänintresse”. 

 

3.6 PO och PON – etikens hedersdomstolar  
Allmänhetens Pressombudsman, PO, samt Pressens opinionsnämnd, PON, är satta att vaka 

över och verka för den goda publicistiska seden som formulerats i Publicitetsreglerna 

(Lindblom Hulthén, 2000). Enligt Lindblom Hulthén (2000) är PO:s uppgift dels att råda, dels 

att hjälpa enskilda personer. PO har även möjlighet att skicka ärenden vidare till PON om det 

finns en skälig grund för anmälan, om ärendet är principiellt pressetiskt intressant och om 

anmälan gäller en aktuell artikel (Lindblom Hulthén, 2000). Publicitetsskadans omfattning 

spelar också in (Lindblom Hulthén, 2000). 

 

En undersökning av Börjesson (2005) visar att en tydlig tendens i PO:s och PON:s arbete är 

att andelen klandrade ärenden minskar, under 1950-talet fälldes exempelvis i genomsnitt 41 % 

av de anmälda, att jämföra med drygt 15 % i början på 2000-talet. Enligt Börjesson (2005) 

kan en av anledningarna till det minskade antalet fällda anmälningar vara nämndens ställning 

som just opinionsnämnd. Företeelser som tidigare anmäldes och fälldes i det närmaste 

rutinmässigt, exempelvis tidigt utpekande av gärningsman i samband med brott, har 

omvärderats i opinionen (Börjesson, 2005). Numera anses det, som nämnts tidigare, 

accepterat att publicera namn på brottslingar där brottet är mycket uppseendeväckande, samt i 

de fall där det anses finnas allmänfarlighet (Börjesson, 2005).  

 

Börjesson (2005) berättar att det sedan mitten av 1990-talet enbart är enskilda personer som 

kan få ett ärende prövat, och det krävs att personen är direkt berörd av artikeln. Det räcker inte 

att känna sig utpekad, utan personen måste vara omnämnd i själva artikeln (Börjesson, 2005).  

 

Morgontidningarna är de som får flest anmälningar emot sig, och står för drygt 60 % av 

anmälningarna (Börjesson, 2005). Landsortstidningarna är i majoritet av dessa, men sett till 

enskilda tidningar är det kvällspress och storstadspress som står för övervägande delen av 

anmälningarna (Börjesson, 2005).  
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Enligt Börjesson (2005) riktar sig omkring fyra av tio anmälningar mot artiklar som handlar 

om brott. Brott mot person, exempelvis mord, misshandel och övergrepp dominerar 

anmälningarna, och anmälningar kring namnpubliceringsfrågor och fall där personer kunnat 

identifieras utan att namnet nämnts har ökat (Börjesson, 2005). Sammantaget har de 

anmälningar som berör den personliga integriteten ökat (Börjesson, 2005; Petersson m.fl., 

2005). Enligt Petersson m.fl. (2005) är klagomål om bildpubliceringar mindre vanliga, men 

förekommer.  

 

En undersökning som Petersson m.fl. (2005) låtit göra visar att de gånger medier fällts i 

tingsrätten har det rört fall av våldsporr och rasism, i övrigt har i princip allt tolererats av 

rättsväsendet. Slutsatsen de drar är därför att staten i stort inte lägger sig i vad som skrivs eller 

sägs i media. Det innebär i förlängningen att tryckfrihetslagstiftningen inte fungerar som en 

klagoinstans för samhällsinvånarna utan att det är de etiska reglerna och det så kallade 

självsaneringssystemet får allt större betydelse (Petersson m.fl., 2005).  

 

När det gäller journalisternas syn på PO:s och PON:s arbete visade Journalistundersökningen 

2000 (Pettersson m.fl., 2005) att över hälften av de tillfrågade journalisterna anser att 

anmälningarna till PON och PO betyder lite för det praktiska journalistiska arbetet. Lite 

mindre än två tredjedelar av journalisterna kände att PO:s och PON:s uttalande inte gav 

vägledning i svåra etiska frågor (Pettersson m.fl., 2005). 

 

3.7 Läsarnas etiska värdering  
Petersson m.fl. (2005) har genomfört en undersökning som visar att allmänheten har ett stort 

grundläggande förtroende för att medierna ger en rättvis bild av samhället. Enligt författarna 

anser allmänheten att medias makt främst ligger i att påverka människors åsikter och 

politikers beslut. Samtidigt finns en uppfattning om att medierna har en bristande saklighet i 

och med sen rapportering eller alltför Stockholmscentrerade nyheter (Pettersson m.fl., 2005). 

 

Petersson m.fl. (2005) ser att opinionens uppfattning om vad som är god och dålig journalistik 

är under förändring. När läsarna har fått ta ställning till vikten av olika publicitetsregler visar 

det att två sådana regler fått mindre betydelse – att respektera personlig integritet samt inte 

döma någon ohörd (Petersson m.fl., 2005). Detta tolkar författarna som en avtrubbning bland 
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läsarna, i och med att dessa två publicitetsregler mer sällan efterlevs blir också färre läsare 

upprörda av övertrampen. Allmänheten accepterar i allt större utsträckning sådana övertramp 

som inte var accepterade för några årtionden sedan, exempelvis har tidigt utnämnande av 

gärningsmän i samband med brott blivit mer tolererat (Petersson m.fl., 2005). Enligt 

författarna är det i det närmaste ”lovligt” att publicera vissa gärningsmän tidigt, exempelvis 

om brottet är särskilt uppseendeväckande eller farligt för allmänheten. Däremot ser människor 

i dag strängare på företeelser som till exempel publicering av uppgifter om offer för brott och 

olyckor (Börjesson, 2005). Enligt Petersson m.fl. (2005) upplever dagstidningsläsare att den 

viktigaste uppgiften hos deras tidning är att den är tillförlitlig, och att den har ett intressant 

innehåll samt lokala nyheter. Det som upprör mest är när tidningen har felaktiga sakuppgifter 

och undviker att respektera enskilda människors privatliv (Petersson m.fl., 2005). När 

journalister tillfrågats om efterföljandet av publicitetsreglerna i Journalistundersökningen 

2000 har de angivit att morgontidningar i mycket högre utsträckning än kvällspressen följer 

reglerna – samma bild finns hos allmänheten (Petersson m.fl., 2005).  

 

SOM-undersökningen 2004 visar att majoriteten av allmänheten litar på medierna men många 

anser att journalister ofta vinklar sina nyheter efter egna åsikter (Petersson, m.fl., 2005). 

Vidare menar Petersson m.fl. (2005) att många av allmänhetens åsikter ligger i linje med den 

diskussion som förs inom branschen. Detta handlar om att medierna idag utövar stor makt och 

det finns en oro för att medierna är partiska och inte ger en korrekt bild av verkligheten 

(Petersson, m.fl., 2005). I ett samhälle med demokrati står medierna för en stor del av 

informationsförmedlingen. ”Mediernas stora makt ligger just i denna inverkan på 

verklighetsföreställningar, identitetsbildning och värderingsförändringar.” (Petersson, m.fl., 

2005: 20). 

 

3.8 Etik och nyhetsvärdering  
När det gäller nyhetsvärdering vid brott skriver Börjesson (1988) om personifiering. Denna 

personifiering motverkas enligt Börjesson (1988) av de etiska reglernas maningar om att vara 

försiktig med namn och att skydda den personliga integriteten både hos brottslingar och hos 

brottsoffer. Börjesson (1988) nämner också nyhetsvärdet hos sensationer, något som kan 

motverkas av de etiska reglernas bestämmelser om varsamhet vid beskrivning av brottsoffren. 

En ny nyhet har högt nyhetsvärde, och eftersom en rättslig process tar tid kräver de etiska 
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reglerna att man som journalist inte publicerar uppgifter som inte är styrkta, och inte pekar ut 

gärningsmän och därmed föregriper en domstols beslut (Börjesson, 1988). 

 

Börjesson (1988) skriver vidare nyhetsvärdet hos olika händelser, och menar att ovanliga och 

sensationella brott bör ha större chans (eller risk) att få publicitet, brott som inte sker så ofta 

bör alltså ha högre nyhetsvärde än vanliga typer av brott. Författaren diskuterar också 

utvecklingen av brottsligheten i samhället och menar att ju mer brottslighet som finns i 

samhället, desto mer höjs tröskelvärdet för hur ovanligt och sensationellt ett brott ska vara för 

att bli en nyhet. Enligt Börjesson (1988) bör överraskande brott få större publicitet än brott 

som väntas kunna ske. En vanlig, strävsam medborgare som är lätt för ”medelläsaren” att 

identifiera sig med, som plötsligt visar sig vara en brottsling, har större nyhetsvärde än om en 

person med ”skum” bakgrund begår samma brott (Börjesson, 1988).  

 

Börjesson (1988) menar vidare att man kan säga att då nyhetsvärdet överskrider en viss nivå, 

träder de etiska reglernas generalklausul om ett så kallat oavvisligt allmänintresse in, och 

sätter därmed alla andra regler ur spel. En händelse med högt nyhetsvärde sätter alltså de 

etiska värderingarna ur spel (Börjesson, 1988). 

 

Pettersson m.fl. (2005) har i en undersökning låtit journalister ange vilka faktorer som gör att 

händelser blir och borde bli nyheter. Resultatet visar att händelsen publiceras i mycket större 

utsträckning än vad den håller för som nyhet om den är oväntad och sensationell samt om 

uppgifterna kommer från en officiell, trovärdig källa (Pettersson m.fl., 2005). Motsatsen, 

händelser som inte blir nyhet men borde bli det, infaller när händelsen bedöms öka 

människors insikt och kunskaper om omvärlden eller gör människor medvetna om 

missförhållanden i samhället (Pettersson m.fl., 2005).  

 

Vid allmän nyhetsvärdering räcker det inte med att en nyhet är ovanlig och dramatisk, den 

måste också på något sätt beröra tidningens läsarkrets (Theander, 1998). Theander (1998) 

menar att ju närmare händelsen ligger läsarna desto mer påverkas de av händelsen. En nyhet 

speglar dessutom en förändring som innehåller någon form av dramatik, en oväntad eller 

ovanlig händelse är till exempel mer intressant än något som är förutsägbart (Theander, 1998). 

Men enligt Theander (1998) handlar nyheter i första hand om människor – det som händer ska 
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påverka människor för att det ska vara intressant. Journalistens uppgift är att ta reda på och 

lyfta fram hur händelser och beslut påverkar människor (Theander, 1998).  

 

3.9 Etiska regler kontra konsekvensneutralitet 
Journalisten ska inte ta hänsyn till eventuella konsekvenser av publiceringen (Axberger, 

1994). Denna så kallade konsekvensneutralitet innebär ”att nyhetsförmedlaren ska stå neutral 

i förhållande till vem eller vad som gynnas eller drabbas av en nyhet som är sann och 

relevant” (Fichtelius, 2002: 109). Fichtelius (2002) menar med andra ord att journalisten inte 

ska kunna styra effekten av en publicering utan enbart publicera det som är relevant för 

läsaren och ignorera eventuella konsekvenser. Enligt Fichtelius (2002) ska nyheten alltså inte 

bestämmas utifrån olika parters intressen utan utifrån vad som är sant och relevant. Vad som 

är sant är självklart svårt att definiera men journalisten ska hela tiden se till att de uppgifter 

som publiceras är korrekta och kontrollerade – sakliga (Fichtelius, 2002). Författaren menar 

att relevansen innebär att nyheten ska vara viktig för mottagaren. En nyhet behöver inte vara 

lika stor i rikspressen som i lokaltidningen, utan det är målgruppen som avgör vad som är en 

nyhet, och inte andra intressen eller åsikter (Fichtelius, 2002). Men allt är inte svart eller vitt 

när det gäller konsekvensneutralitet; journalisten kommer då och då till en situation då denne 

trots allt måste tänka efter ordentligt innan publicering (Fichtelius, 2002). Det kan vara sådana 

gånger då de möjliga konsekvenserna är relativt lätta att föreställa sig, konsekvenser som 

tidningen inte gärna vill ha på sitt samvete, exempelvis om inblandade personer löper stor risk 

att skadas i samband med ett publicerande (Fichtelius, 2002). Många av de etiska spelreglerna 

talar faktiskt emot konsekvensneutralitet, ofta säger reglerna till exempel att journalisten bör 

visa hänsyn för inblandade personer (Fichtelius, 2002). Författaren menar då att ”Hänsyn till 

konsekvenserna/…/måste vägas mot allmänintresset av information” (Fichtelius, 2002: 114). 

För frågan är om journalisten ska undanhålla sann och relevant information för att den 

möjligen kan skada någon inblandad (Fichtelius, 2002). Enligt Fichtelius (2002) måste 

konsekvensneutraliteten drivas långt för att bevara trovärdigheten för nyhetsmedierna. Att 

undvika publicering av vissa uppgifter leder bara till fördomar och ryktesspridning 

(Fichtelius, 2002). 
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3.10  Förtal - en etisk avvägning 
Tryckfrihetsförordningen (TF) ger pressen många rättigheter men innehåller också många 

förhållningsregler, en av dessa innebär att förtal inte är tillåtet (Gustafsdotter, 1997). Enligt 

TF är förtal:  

 

”Brott mot person som avser kränkningar av en persons ära. Innebär att man 

utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest 

lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning”. 

         (Gustafsdotter, 1997) 

 

För förtal gäller också att fler än den närmaste kretsen kan identifiera den utpekade 

(Gustafsdotter, 1997). När det råder debatt om tidningen har förtalat någon eller inte, skriver 

Gustafsdotter (1997) att det handlar om bedömningen av vad som är viktigast att skydda – 

människors personliga integritet eller den så kallade sanningen. Offentliga personer får alltid 

finna sig i att bevakas i större utsträckning än andra men ju mer kränkande och allvarligare 

uppgifter, desto viktigare är det att reportern kontrollerar sina källor och det spelar ingen roll 

om personens namn har publicerats i en annan tidning innan (Gustafsdotter, 1997). 

Gustafsdotter (1997) förklarar dock att det inte är förtal om vissa felaktiga uppgifter bara är 

detaljer i en större, sanningsenlig helhet. 

 

Enligt Börjesson (1988) skyddar sig pressen från åtal för förtal enligt TF genom att inte 

publicera namn eller närmare igenkänningstecken på personer som sätts i samband med brott. 

Författaren menar att en person kan känna sig utpekad och ärekränkt, men är han inte 

namngiven krävs det förmodligen mycket för att han ska åtala tidningar för förtal, och ännu 

mer för att han ska kunna vinna processen. Medan processen pågår kan han dessutom vänta 

sig att det som kränkte honom sprids ännu mer, till ännu vidare kretsar (Börjesson, 1988). 
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4 Analys 
Nedan följer en sammanställning av och diskussion kring de analyserade artiklarna, uppdelat 
i fyra olika teman, som varit återkommande i undersökningen. 
 
Men först kommer en kort återgivning av händelseförloppet under första veckan efter att den 

misstänkte Hagamannen greps:  

060329: Den misstänkte Hagamannen grips utanför sin arbetsplats. Han förs till häktet i 

Umeå och begär att få den offentlige försvararen Leif Silbersky, vilket godkänns. 

060330: 33-åringen får skyddad identitet, vilket innebär att Skatteverket och folkbokföringen 

inte lämnar ut några uppgifter om mannen. Nya förhör hölls med mannen. 

060331: 33-åringen häktas, misstänkt för våldtäkt, försök till mord och grov våldtäkt. Polisen 

börjar kartlägga 33-åringens liv. 

060401/060402 (helg): Inga nya förhör görs med 33-åringen. Han sitter på häktet i Umeå. 

Säkerheten är rigorös och mannen har totala restriktioner. Enda kontakten utåt är via advokat 

Leif Silbersky. 

060403: Polisen vädjar om allmänhetens tips från natten mellan 9 och 10 december, då 

Hagamannens sista överfall ägde rum. Polisen jämför och granskar alla anmälda överfall. 

060404: Polisen gör kontroller av andra våldtäkter i Sverige. 33-åringen PO-anmäler 

Expressen för bildpublicering. 

060405: Utredningen fortsätter. 

 
4.1 Identifiering 
”Om inte namnet anges ska även andra uppgifter som kan identifiera personen undvikas, t.ex. 
yrke, ålder, kön etc.” (Pressens samarbetsnämnd, 2002: 8). 
 

Tidningarna väljer att gå in på många detaljer rörande mannen och hans privatliv. Dessa 

uppgifter har en utpekande effekt som gör det möjligt för folk i hans närhet, och även andra, 

att känna igen honom. Vi anser att alla fyra går över den etiska gränsen när de publicerar 

dessa identifierande uppgifter. 

 

4.1.1 Artiklar 
Med utgångspunkt från de etiska reglerna syns redan från början en tydlig skillnad på 

skildringarna av den gripne 33-åringen. SvD försöker till en början att luta sig tillbaka på det 

som polisen säger. När det gäller mannens utseende beskriver de enbart honom utifrån de 

signalement som polisen tidigare gett, till exempel att han är mellan 25 och 30 år gammal och 
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cirka 170 centimeter lång. Även DN håller sig neutrala då de inte lämnar några detaljer om 

mannen eftersom polisen inte vill gå ut med några. Den 31 mars går båda tidningarna steget 

längre. I SvD skriver de bland annat att han kommer från en by utanför Umeå och är pappa 

till två flickor, bor i ett rödmålat hus, varifrån en röd kombi och en blå Volkswagen bärgats 

bort. Vidare berättar de att den 33-årige mannen var kassör i byns idrottsförening och beskrivs 

som en lugn och helt vanlig man. DN skriver att ett av 33-åringens stora intressen är bilar och 

att han under flera år varit aktiv i Umeå Jeepklubb. Han har villa, två barn och sambo. Han är 

ostraffad, har betalat sina räkningar i tid och finns registrerad för parkeringsböter. 33-åringen 

gjorde 1994 värnplikten på I 20 i Umeå, som ligger på Haga. Därifrån muckade han med 

toppbetyg, långt över vad som krävs för till exempel internationell tjänstgöring. Därefter har 

han arbetat på en bilverkstads plåtslageri. Den första april skriver DN att polisen gjort 

husrannsakan i 33-åringens villa där de bland annat gjort skobeslag eftersom ett av polisens 

tidiga bevis var ett par cowboyboots i storlek 39 och 33-åringen ska ha ”förhållandevis små 

fötter”. Artikeln avslutas med en återgivning av kvällen den 9 december 2005 då det sista 

överfallet skedde. Reportern skriver: ”Ett billackföretag hade bjudit sina kunder, bland annat 

verkstaden där 33-åringen är anställd.”.  

 

Lokaltidningarna VF och VK går ut hårt. VF skriver redan första dagen att mannen är en 33-

årig familjefar som bor i en by utanför Umeå med sin sambo och två minderåriga barn. De 

skriver att hans arbetsplats är belägen på Haga. Vidare skriver reportern att familjen är mycket 

omtyckt i den lilla by där de bor, en by i Umeå kommuns södra del. En granne berättar i VK: 

”Han ställde upp och hjälpte till med baklastaren och gjorde annat småpyssel för 

idrottsföreningen.”. Familjen beskrivs som lycklig. Den 31 mars publicerade VF en tidsaxel 

med rubriken: ”Hagamannens liv från högstadiet till gripandet”. De redogör då bland annat 

för vad han läst för gymnasieprogram, när han flyttade till Haga, när han flyttade till byn 

utanför Umeå, när hans barn föds samt de olika överfallen. VK tar den 30 mars upp allt det 

som de andra tidningarna angett, men går även in på mannens familjeförhållanden, till 

exempel att han är uppväxt i en by utanför Umeå med föräldrar och två bröder. Familjen 

anges ha varit en kärnfamilj som gjorde allt tillsammans när pojkarna växte upp. Läsarna får 

veta att bröderna nu bor i Umeåtrakten och att en av dem äger en butik i centrala Umeå. Om 

mannens sambo står att de träffades i början av 1990-talet och att de först bodde i centrala 

Umeå men sedan köpte en släktgård i en by med 20 hushåll några mil utanför stan. Läsaren 

får också veta att sambon arbetar med barn. Mannen anges ha pendlat varje dag till sitt arbete 
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i centrala Umeå, där han jobbat i 15 år och att hans pappa, farbror och andra nära släktingar 

jobbar i närheten. Sedan berättar bygrannar om hur han var en ”helyllepappa”, ”superpappa”, 

”fin pojk” och att de aldrig hade kunnat tänka sig att han skulle kunna vara Hagamannen. De 

som VK pratat med beskriver honom vidare som en ”lugn och trevlig man, händig och 

praktiskt, som skötte isbanan i den lilla byn”.  

Ett tydligt exempel på att VK bryter mot den etiska regel som säger ”om inte namnet anges 

ska även andra uppgifter som kan identifiera personen undvikas, t.ex. yrke, ålder, kön.” är att 

de den 31 mars har en intervju med 33-åringens svärfader, som berättar att han inte visste 

något om gripandet förrän han slog upp VK dagen efter. ”Jag kände igen huset på bilden på 

en gång” säger han till VK. 

 

4.1.2 Bilder 
Även tidningarnas bilder ger tydliga beskrivningar av mannen som kan leda till att 

utomstående kan identifiera honom och hans familj. Några exempel på detta: VK, VF och 

SvD publicerar bilder från mannens villa, när polisen är på plats för att samla bevis. VK och 

VF har också bilder på 33-åringens bilar då de bärgas bort från hemmet. Dessa bilder kan 

bidra till identifiering av 33-åringen, speciellt tillsammans med den övriga informationen som 

ges om mannen och hans privatliv, till exempel bildtexten som säger ”I jakten på ytterligare 

bevis spärrade polisen igår eftermiddag av den misstänktes bostad i en by utanför Umeå”. VF 

publicerar den 31 mars en stor bild från den misstänktes by. I texten beskriver reportern 

mannens by och hus: 

 

”Mindre än ett par hundra meter bort, strax efter EFS-villan, ligger den 

misstänkte Hagamannens faluröda trävilla/…/Vid den gamla ladan står en gul 

traktor. Lekstugan och gungorna framför entrén är i samma modell som dem hos 

tusentals andra familjer. En häst slumrar i sin hage”. 

 

Den första april publicerar VF en bild på 33-åringen med svart lapp över ögonen. Till skillnad 

från de tidigare publicerade maskerade bilderna visar denna bild mannens mun. Förmodligen 

ett misstag, men något som kan vara förödande för 33-åringen och hans familj. 

 

I samband med publicering av identifierande uppgifter kan också allmänintresset diskuteras. 

Börjesson (1988) menar att allmänintresse är sådant som är viktigt och relevant för 
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allmänheten att få veta. Axberger (1994) menar att det inte är så enkelt att allt ska publiceras, 

det gäller även för journalisten att fundera över vad läsarna behöver veta och vad de har för 

nytta av informationen. Publiceringen av uppgifter om 33-åringens privatliv kan skada 

mannen och hans familj, informationen är inte viktig eller relevant för allmänheten. 

Möjligtvis kan uppgifterna stilla allmänhetens nyfikenhet – något som alltså inte ska ses som 

ett allmänintresse, utan snarare ett allmänt intresse.  

 

4.2 Döma någon ohörd 
”Tänk på att en person misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om 
fällande dom inte föreligger.” (Pressens samarbetsnämnd, 2002: 8). 
 

Journalisten ska hålla sig neutral mellan polis och brottsling (Axberger, 1994). På denna 

punkt finns det skillnader hos de olika tidningarna. SvD och DN försöker att hålla sig neutrala 

i sin rapportering men SvD är något inkonsekventa. VF och VK är mer oförsiktiga och drar 

sig inte för att visa sina läsare var de står i frågan om rätt man gripits. De skiljer sig dock i sitt 

sätt att visa detta. 

 

4.2.1 Förstasidor 
SvD: Stor lättnad i Umeå – Hagamannen gripen 

DN: Stor lättnad i Umeå efter gripande 

VF: HÄR SITTER HAN 

VK: JAKTEN ÄR ÖVER 

 

Så här såg huvudrubriker på tidningarnas förstasidor ut den 30 mars, dagen efter gripandet. 

Gemensamt för alla fyra är att de första dagen fastslår att det är rätt man som gripits. Men det 

finns även skillnader när det gäller tidningarnas sätt att benämna 33-åringen. 

 
Tre av fyra dagar fastslår SvD på sina förstasidor att det är Hagamannen som gripits genom 

formuleringar såsom ”den så kallade Hagamannen”. DN har varierande formuleringar på sina 

framsidor. Första dagen står det att ”Hagamannen, som under åtta år spritt skräck i Umeå, 

har gripits” men några dagar senare säger rubriken ”Misstänkt häktad för tre överfall i 

Umeå”. VF använder genomgående formuleringen ”den misstänkte” eller enbart ”33-åringen” 

på sina framsidor. VK gör, utan undantag, på sina förstasidor bedömningen att rätt man 

gripits. Andra dagen har till exempel förstasidan rubriken: ”DEN STORA GÅTAN”. Under den 
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står fem citat: ”Svärfar: ’Han är en drömsvärson’”, ”Skolkamraten: ’Han var aldrig 

våldsam’”, ”Grannen: ’Jag tänker på hans barn och sambo’”, ”Polisen: ’Vi är säkra att vi 

har rätt man’”, ”Advokaten: ’Han säger att han är oskyldig’”. Under dessa citat står 

”VARFÖR?”. 

4.2.2 Rubriker  
SvD är försiktiga i sin rubriksättning. De använder sig främst av uttryck som ”33-åringen” 

samt ”den misstänkte Hagamannen”, till exempel: ”33-årig familjefar från Umeå anhållen på 

sannolika skäl misstänkt”, som är en nedryckare från 30 mars.  Endast en rubrik under vår 

analysperiod fastslår att den man som gripits är Hagamannen: ”Nu ska vi fira att Umeå är 

fritt” med nedryckare ”Maria Karelius är en av många kvinnor som är lättad över gripandet 

av Hagamannen”, från den 30 mars. DN varierar formuleringarna i sina rubriker, till exempel: 

”DNA-testerna avslöjade Hagamannen” och ”33-åringen häktad för våldtäkter”. VF har i 

sina rubriker formuleringar som visar på att de antar att det är rätt man som gripits, till 

exempel: ”Så här gick det till när Hagamannen fångades”, ”Åtta års skräck är över för 

Umeå”, ”Umeborna kan äntligen andas ut”. I få fall kallar de honom för ”den misstänkte” 

eller ”33-åringen”, något som blir vanligare i slutet av vår analysperiod.  VK gör i sina 

rubriker bedömningen att rätt man gripits, till exempel: ”Umeås kvinnor kan andas ut”, ”Han 

levde dubbelliv”, med nedryckaren: ”Ingen kunde ana att den trevliga grannen var en brutal 

våldtäktsman”.  

 

4.2.3 Brödtext 
Axberger (1994) skriver att rapporteringen av rättsförfaranden är ett av pressetikens 

kärnområden och att journalisten hela tiden måste tänka på vad den skriver. Författaren menar 

att de pressetiska reglerna talar om vikten av att inte döma någon ohörd eller föregripa 

domstolars avgöranden genom att ta parti i skuldfrågor. I SvD:s artiklar använder de sig 

genomgående av formuleringen ”den misstänkte Hagamannen”. De lutar sig tillbaka på 

polisens uttalanden och garderar sig på så sätt från att döma mannen i förväg, exempelvis den 

första dagen: ”Hagamannen är med största sannolikhet en tidigare ostraffad 33-årig 

familjefar som bor i Umeå kommun.”. Vid något tillfälle finns dock uttryck som gör det 

underförstått att rätt man gripits, till exempel ”efter beskedet om att Hagamannen gripits” 

eller bildtexten ”Polis och press bevakar säkerhetssalen i polishuset i Umeå under fredagens 

häktning mot Hagamannen.”. DN lutar sig den första dagen tillbaka på polisens uttalanden 

från den första presskonferensen:  
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”Hagamannen är fast, uppger polisen. Mitt under lunchtid i centrala Umeå greps 

mannen som misstänks ha satt skräck i en hel stad i åratal. Det var den 33-årige 

umebons DNA som avslöjade honom.”. 

 

DN använder sig i övrigt mycket av formuleringen ”den misstänkte”, till exempel ”Kvinnorna 

jublar över att polisen kan ha fått tag på den som misstänks vara Hagamannen.”. De dömer 

inte mannen i förväg.  Också VF försöker den första dagen hålla sig till uppgifterna från 

polisen, till exempel: ”Efter snart åtta års jakt är polisen säker på sin sak: Hagamannen är 

gripen” och använder sig mycket av formuleringen ”33-åringen”.  Men efter första dagen är 

de mer oförsiktig i formuleringarna ”När det gäller Hagamannen så levde han ett normalt liv 

med jobb, partner och barn.”. När det kommer till slutet av flera artiklar har många av VF:s 

reportrar valt att ”knorra till” den sista meningen och gör därmed misstaget att döma 33-

åringen genom att dra egna slutsatser. Exempel: ”Gåtan Hagamannen är löst. Dess upplösning 

blev en chock för väldigt många.”, eller ”Ingen kunde på allvar tro att deras arbetskamrat 

verkligen var Hagamannen.”. VK beskriver sällan 33-åringen som ”den misstänkte”, redan i 

första ingressen den 30 mars dömer de honom genom att skriva: ”Ingen kunde ana att han var 

en brutal våldtäktsman som också hade försökt mörda en kvinna”. Två dagar efter gripandet 

lyder en överingress: ”Hur kunde helyllekillen, den hjälpsamme grannen och den genomsnälle 

kompisen bli serievåldtäktsman?”. Vidare har VK besökt 33-åringens by och slår ytterligare 

fast att 33-åringen är Hagamannen: ”I 33-åringens by har det sjunkit in. Deras granne är 

verkligen den man som har begått våldtäkter och försökt döda.”. Den femte april har VK en 

artikel som jämför polisens gärningsmannaprofil med det tidningen vet om 33-åringen. I 

ingressen står bland annat ”Med facit i hand står det emellertid klart att fantombilden och 

verkligheten stämde väl överens.”. En av punkterna lyder: 

 

”I gärningsmannaprofilen beskrivs den nu gripne 33-åringen som en man med 

udda socialt beteende grundat på en trasslig uppväxt. Verkligheten: Han levde ett 

typiskt Svensson-liv i sin villa med sin sambo och sina barn och hade fast arbete.”. 

Ytterligare en punkt: ”En intressant detalj: I gärningsmannaprofilen heter det att 

han antagligen arbetar på en mansdominerad arbetsplats. Verkligheten: Det 

stämmer exakt. I hans yrke finns ytterst få kvinnor.”.  
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VK dömer alltså 33-åringen rakt av, med formuleringar som ”Ingen kunde ana att han var en 

brutal våldtäktsman som också hade försökt mörda en kvinna”. En förklaring till varför de 

rikstäckande och lokala tidningarna skiljer sig, kan vara det Axberger (1994) kallar 

journalistens två roller. Författaren menar att en journalist har rollen både som medborgare 

och journalist. Dessa roller kan ibland komma i konflikt med varandra, speciellt i bevakandet 

av domstolar, enligt Axberger (1994). Men författaren menar att journalistens lojalitet alltid 

ska ligga hos allmänheten i första hand. När det kommer till VF:s och VK:s  bevakning av 

gripandet av den misstänkte Hagamannen syns det att reportrarna har påverkats av 

medborgarrollen. Genom sina formuleringar visar de stadens avsky mot mannen som ligger 

bakom dessa övergrepp. De står på medborgarnas sida. SvD och DN å sin sida är rikstäckande 

tidningar och har en bredare publik att vända sig till samtidigt som de har ett längre 

geografiskt avstånd till händelsen. I och med att varken tidningarna eller deras läsare har 

samma känslomässiga anknytning till fallet Hagamannen, känner tidningarna inte samma 

skyldighet att visa sin ställning gentemot mannen för sina läsare. Vår slutsats är därför att 

SvD och DN antar journalistrollen och håller sig neutrala medan VK och VF går över i en 

medborgarroll. 

 

4.3 Hänsyn mot offer och gärningsman 
”Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn.”. Det gäller även personer 
som begått brott. (Pressens samarbetsnämnd, 2002: 8). 
 

Tidningarna bör se över vilka personer de intervjuar i en situation som denna. VK går 

exempelvis vidare med att intervjua några av offren, vilket kan ifrågasättas. En chockad vän 

och granne bör visas hänsyn. En annan allvarlig aspekt är den brist på hänsyn tidningarna 

visar 33-åringen och hans familj. 

 

4.3.1 Gärningsman 
SvD är noga med att inte skriva något som skulle kunna kränka 33-åringen. När de gör en 

profil över våldtäktsmän i allmänhet och Hagamannen i synnerhet, nämns aldrig 33-åringen i 

hela artikeln. Psykiatrikern Ulf Åsgård, som uttalar sig om Hagamannen, säger:  

 

”I det här fallet är det en aggressivt vedergällande gärningsman. De är ovanliga, 

men också mycket farliga. Det är bara tur att den här gossen inte har dödat 

någon.” 
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Även VK har gjort en profil över Hagamannen utifrån Ulf Åsgårds uttalanden, men istället för 

att hålla det allmänt likställer VK 33-åringen med Hagamannen: 

 

”33-åringen har troligen njutit av att veta det andra inte vetat. Att han är 

Hagamannen. Det säger psykiatrikern och gärningsmannaprofilexperten Ulf 

Åsgård.” 

 

Varken VF eller VK nöjer sig med att rapportera de fall som 33-åringen misstänks för. De går 

in på andra överfall och även ett ouppklarat mord. Den 1 april diskuterar till exempel VF om 

Hagamannen kan ha varit inblandad i sexmordet på 16-åriga Malin Lindström i Örnsköldsvik 

för tio år sedan och vars mördare fortfarande går fri. Reportern skriver ”Efter Hagamannens 

gripande har man tagit kontakt med SKL, för att höra om de kan göra en analys”. VK 

resonerar den 31 mars kring andra möjliga överfall och berättar att två överfall på kvinnor i 

25-årsåldern skedde knappt en vecka efter Hagamannens senaste överfall och att polisen inte 

uteslutit att det kan ha rört sig om samma gärningsman. ”Dessa två fall och flera andra 

ouppklarade kvinnoöverfall i Umeå blir nu åter föremål för polisens granskning”, skriver de. 

Även den 4 april lägger de till att Hagamannen kan vara skyldig till fler överfall än de åtta 

som hittills lagts till utredningen.  

 

Den 31 mars skriver VK om att 33-åringens sambo är anställd av kommunen och jobbar med 

barn, något som egentligen inte har att göra med huruvida 33-åringen är Hagamannen eller 

inte. I samband med sambons arbete skriver VK: ”Det finns inga tecken på att det förekommit 

några oegentligheter från mannens sida mot barnen i verksamheten där kvinnan arbetar.” Är 

mannen även pedofil? Det har aldrig tidigare stått någonting om att han närmat sig barn. Här 

tar inte VK någon hänsyn till 33-åringen och hans familj utan bidrar enbart till att sprida 

rykten. Genom att dra paralleller mellan 33-åringen och andra mord eller övergrepp startar 

VK och VF även spekulationer om att 33-åringen är en sexmördare och pedofil. Detta drabbar 

inte bara mannen utan även, i högsta grad, hans sambo och barn. Innan mannen är dömd 

bidrar tidningarna till att misstänkliggöra honom för andra fall. 

 

Genom formuleringar och beskrivningar är journalisten läsarens ögon och påverkar därmed 

vilka skador en rapportering kan leda till, anser Axberger (1994). Författaren skriver att allt 

som skrivs påverkar vad läsaren får för bild av situationen. Den 1 april skriver de fyra 
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tidningarna om häktningsförhandlingen med den misstänkte 33-åringen. Här syns en tydlig 

skillnad mellan tidningarnas rapportering. SvD, DN och VF har stannat vid att referera från 

förhandlingarna. DN skriver att ”Mannen som misstänks vara Hagamannen har häktats. 33-

åringen är misstänkt för tre våldtäkter och två mordförsök.”. I brödtexten skriver reportern att 

mannen hade dragit en blåröd jacka över huvudet och satte sig med ryggen mot åhörarplatsen. 

SvD har också beskrivningar inifrån förhandlingssalen. Liksom DN beskriver de mannens 

klädsel och att ”den misstänkte 33-åringen har små fötter”. Men att några likheter mellan 

mannen och fantombilden är svåra att se. VF skriver om 33-åringen att han ”vände ryggen 

mot alla i rättssalen och hade dessutom dragit en kapuschong över huvudet.”. VK har valt att 

ta till starkare ord i sin formulering. Deras ingress om samma häktningsförhandling lyder: 

”Hukande som för piskrapp tog den misstänkte Hagamannen emot domstolens 

häktningsbeslut.”. Reportern ger många miljöbeskrivningar kring hur säkerhetssalen i Umeå 

polishus ser ut, vad klockan är, hur chefsåklagare Annika Öster och advokaten Leif Silbersky 

är klädda. Sedan beskrivs 33-åringens entré: 

 

”Tveksamt kom han så in i rättssalen, den misstänkte Hagamannen. Om det inte 

varit för en skymt av en litet parti röd ansiktsfärg, och knappt mer än en aning av 

ett öga, kunde det lika gärna ha varit en obäddad sovsäck som fördes in i 

domstolen.”. 

 

Därefter beskrivs att han har en stor bylsig täckjacka och att ”Fötterna var instoppade i 

häktets tofflor. Modell mindre.”. Artikeln avslutas: 

 

”Med böjd rygg, bortvänd och med huvan fortfarande uppdragen över huvudet tog 

han emot domstolens besked. Inte en stavelse kom över hans läppar. Advokat 

Silbersky såg trött ut. Sedan var det över. För den här gången. Det klädbylte som 

var den häktade misstänkte våldtäktsmannen såg ut som om det borde stanna kvar 

i sin stol.” 

 

Enligt SOM-undersökningen 2004 (Petersson m.fl., 2005) är en majoritet av allmänheten 

kritiska mot att journalister ofta vinklar sina nyheter efter egna åsikter. Författarna skriver i 

samband med detta att mediernas stora makt ligger i ”inverkan på verklighetsföreställningar, 

identitetsbildning och värderingsförändringar” (Petersson, m.fl., 2005: 20). Även den svenska 
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journalistkåren anser att de har som central princip att förmedla korrekta nyheter och ta 

hänsyn till enskilda människors integritet (Weibull & Börjesson, 1995). Genom sina 

formuleringar om 33-åringen i samband med häktningsförhandlingen har VK bidragit till 

verklighetsföreställningar och värderingsförändringar som är skadliga för 33-åringen. De 

kränker hans integritet och allmänheten har dessutom ingen nytta av informationen de ger. 

Här handlar rapporteringen snarare om offentlig förnedring än hänsyn och reporterns ställning 

i frågan lyser igenom. Det är också intressant att beslutet om häktningen aldrig anges i 

artikeln, detta kommer i en separat artikel på uppslaget efter. Vad beslutet i en 

häktningsförhandling blev borde vara självklart i en artikel som behandlar just 

häktningsförhandlingen. 

 

Förutom detaljerna om mannen och hans privatliv har VF och VK även valt att gå vidare med 

vissa speciella händelser, till exempel en firmafest som ska ha pågått före mannens sista 

övergrepp. Artiklarna i båda tidningarna berättar att 33-åringen inlett kvällen med sitt jobb i 

en gocarthall och därefter fortsatt till några av Umeås uteställen. Till texten finns bilder från 

gocarthallen, samt ett par uteställen. VK har dessutom en karta som visar den överfallna 

kvinnans färdväg under kvällen, och VF har en bild från platsen där överfallet ägde rum. 

Axberger (1994) menar att journalisterna i första hand ska förmedla sanningen, men aldrig 

glömma att det som publiceras kan kränka människor eller utsätta dem för fara. Vid varje 

avvägning ska journalisten se till publiceringens eventuella skadeverkningar (Axberger, 

1994). Finns det risk för skada, frågar sig journalisten vad publiceringen har för syfte och om 

inte syftet är starkt nog blir det ingen publicering (Axberger, 1994). Även Fichtelius (2002) 

anser att journalisten bör väga in risken för skador innan publicering. Men samtidigt menar 

författaren att konsekvensneutraliteten ska dras så långt det är möjligt. Så länge nyheten är 

sann och relevant menar Fichtelius (2000) att journalisten ska ignorera eventuella 

konsekvenser. Relevansen innebär att nyheten ska vara viktig för mottagaren (Fichtelius, 

2000). Reportrarna rapporterar konsekvensneutralt i vissa av sina artiklar, på bekostnad av de 

etiska reglerna, framför allt i artiklarna som identifierar mannen och dömer honom ohörd. Vi 

anser att journalister i allmänhet ska jobba konsekvensneutralt så länge informationen är sann 

och relevant, men de måste alltid hålla sig till de etiska reglerna. För om ingen arbetar utifrån 

de etiska reglerna, utan enbart utifrån konsekvensneutraliteten, behövs inga etiska regler. 

Dessutom saknar vissa av artiklarna, utifrån en nyhetsvärderingsaspekt, relevans, och 

konsekvensneutraliteten borde därmed sättas ur spel. Bilder på mannens villa och uppgifter 
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om byn har till exempel inget informativt syfte utan bidrar uteslutande till att allmänheten kan 

räkna ut vem personen är. När tidningarna dessutom angett barnens ålder, hur mannen och 

sambon träffades och sambons arbete har de inte tagit hänsyn till publiceringens eventuella 

skadeverkningar. De kan inte heller ha reflekterat över vad uppgifterna har för syfte.  

 

4.3.2 Offer 
Första dagen har de fyra tidningarna grafik med uppgifter och/eller karta som visar var och 

hur Hagamannen begick sina brott. I VF och VK är varje plats utsatt med detaljer om fallet – 

datum, klockslag, ålder på kvinnan, adress där det skedde och vad som hänt, vissa fall mer 

detaljerat än andra. VF har också en bild från varje plats. SvD beskriver fallen i en faktaruta 

medan DN enbart redovisar fallen med dess brottsrubricering. VF publicerar kartan med 

grafiken även den 1 april, nu även med angivningar om vilka fall han häktats för. 

 

Den 30 mars har VK en bild på en snöig skogsdunge som är avspärrad med polisens blåvita 

tejp. Bildtexten lyder: 

 

”Här, vid Tegsbrons södra fäste, inträffade Hagamannens sista överfall. Natten 

till den 10 december i fjol blev en kvinna brutalt överfallen. Dådet var så grovt att 

polisen rubricerade det som mordförsök och grov våldtäkt. Kvinnan som blev hans 

sista offer är lättad i dag.”  

 

Samma dag har VK mött den 52-åriga kvinna som blev Hagamannens sista offer. VK:s 

reporter skriver att hon når kvinnan på telefon samma dag som gripandet men att kvinnan valt 

att inte prata med medier och att hon genom ett tidigare brev till VK:s läsare berättat det hon 

velat. I detta brev ska hon också ha kritiserat kvällstidningarnas sätt att behandla uppgifter om 

henne, hennes skador och var hon bodde. Hon säger nu till VK: ”Jag vill inte alls kommentera 

gripandet av honom. Jag har bestämt mig för att jag kommer säga nej till hela mediedrevet”. 

Vidare berättar hon att det är skönt för henne och Umeås befolkning att han är gripen. Några 

dagar senare har de intervjuat ett annat offer. Kvinnan fick beskedet via telefon av sin mamma 

och berättar i ett citat: 
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”Jag blev chockad, min familj vet vem han är och min sambo har haft ärenden på 

hans arbetsplats genom jobbet flera gånger. Det hade på nåt sätt känts bättre om 

det hade varit en okänd enstöring.” 

 

Läsaren får också en återberättelse över vad som hände kvällen när hon blev överfallen, hur 

hon var på väg hem och pratade med en väninna i telefon när en man kom bakom henne, 

vände henne emot sig och tryckte ner henne på marken. Att publicera kartor och uppgifter 

kring de olika överfallen är ett vanligt sätt att rapportera på men det måste vägas mot att visa 

hänsyn mot Hagamannens offer. Visst finns det ett visst nyhetsvärde i att ha med detta, men 

det har säkert en effekt hos offren då de tvingas läsa, och kanske återuppleva, sina överfall 

igen.  

 

4.4 Källor  
”Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt.”. ”Ange källan när en framställning 
huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter.” (Pressens samarbetsnämnd, 2002: 10). 
 

Det är intressant att se att tidningarnas rapportering ändras beroende på vilken källa de använt 

sig av. SvD och DN är i stor utsträckning i kontakt med elitpersoner, som använder sig av 

neutrala uttalanden. Detta kan vara en tänkbar orsak till varför deras rapportering över lag 

håller sig mer neutral än VK:s och VF:s. Även VF och VK pratar med elitpersoner, men 

också en hel del med personer från allmänheten, och det är dessa artiklar som brister i 

saklighet. Det är möjligt att reportern har påverkats av intervjupersonernas attityd, något som 

i så fall har speglats i deras artiklar. 

 

4.4.1 Ovana intervjuobjekt 
I Spelreglerna står det att en journalist ska visa hänsyn mot ovana intervjuobjekt samt offer 

för brott och olyckor (Pressens samarbetsnämnd, 2002). Framför allt VF och VK intervjuar 

många personer från allmänheten, vilket innebär att de mött en hel del ovana intervjuobjekt. I 

och med att de gör sådana intervjuer sätter de sig följdaktligen i en situation där de måste ta 

hänsyn till hur de väljer att bemöta dessa. Många av intervjuerna med ovana intervjuobjekt 

återfinns i just de artiklar som lämnar ut uppgifter om 33-åringen och hans familj. VF pratar 

med en vän till 33-åringen som tycker att händelsen är ”sjuk och oerhört obehaglig”. Vännen 

hade aldrig kunnat misstänka mannen. VK har i sin tur besökt 33-åringens hemby dagen efter 
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gripandet, och pratat med grannar om vad de tänker och känner. På uppslaget efteråt har de 

intervjuat 33-åringens svärfar. Reportern skriver: 

 

”Svärsonens gripande är ett mysterium för umebon. Han har känt honom sedan 

1990, då Hagamannen ännu var en tonåring, och får inte ihop våldsbrott med den 

egna kunskapen om 33-åringen.” 

 

Vidare uttrycker mannen sin oro för dottern och barnbarnen. 

 

”Jag har ju bara en etta själv, så jag kan inte ta emot dem om hon vill flytta från 

byn. Det känns jobbigt. Hoppas hon får prata med någon psykolog så hon kan ta 

itu med det hela”.  

 

33-åringens svärfar är inte ett av Hagamannens offer, men är indirekt ett offer i och med den 

inblandning hans dotter har i händelsen. Det kan därför anses oetiskt att intervjua honom 

dagen efter gripandet.  Han har förmodligen så många känslor inom sig och vill prata av sig. 

Att det blir Umeås ledande tidning VK han öppnar sig för tänker han förmodligen inte 

närmare på. VK har även pratat med en gammal klasskamrat till 33-åringen. VK skriver att 

”Han minns sin kompis som en hjälpsam kamrat som aldrig tvekade att hjälpa till om det var 

någon som behövde ett handtag.” I artikeln står också att 33-åringen kan ha haft en flickvän i 

nian, men att han inte är säker.  SvD pratar den 31 mars med 33-åringens 21-åriga granne 

Erika. Hon är chockad efter gripandet och säger: ”En familjefar som var mycket med sina 

barn. Man förstår inte hur det kan vara sant.”.  

4.4.2 Tillförlitliga källor 
VF och VK benämner vissa källor som ”en gäst” eller ”en person”, något som gör att 

tillförlitligheten i dessa källor kan ifrågasättas. Spelreglerna säger att en journalist ska vara 

kritisk mot nyhetskällorna och ”ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på 

annans sakuppgifter” (Pressens samarbetsnämnd, 2002: 10). Den 31 mars har VF en artikel 

om en firmafest som 33-åringen var på samma kväll som det sista överfallet. ”Han utmärkte 

sig inte på festen, säger en deltagare.”. ”Vi körde gocart, åt mat och badade bastu. Det var 

samma procedur som det brukar vara när man hyr gocarthallen”, berättar en gäst. Vidare 

skriver de från festen: ”Man märker när han (Hagamannen VF:s anmärkning) inte är riktigt 
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nykter, då börjar han att prata. Det gjorde han den här kvällen, uppger en person.” VK 

rapporterar från samma fest och skriver: ”Han var som alla andra, glad och trevlig, säger en i 

sällskapet.”.  

 

”Jag har suttit och pratat med honom på några firmafester tidigare. Han är inte 

typen som blir onykter och skrikig. Jag skulle snarare uppfatta honom som lite 

mesig, säger en annan.”.  

 

VK fortsätter: ”Enligt de VK har pratat med gick 33-åringen vidare med sina arbetskamrater 

till O´Learys.”.   

 

Visst kan man ha en gäst som källa men när det, som i dessa fall, ytterligare bidrar till att 

skapa en bild av den gripne 33-åringen borde reportrarna tänka noggrannare på vilka de väljer 

som källor. Läsaren har ingen aning om vilken relation personen har till 33-åringen eller hur 

mycket personen vet om det som hänt. SvD garderar sig med att exempelvis ange 33-åringens 

grannes förnamn i en artikel. Förmodligen för att de resonerar så att en källa blir mer 

tillförlitlig om den sätts in i ett sammanhang, med till exempel ett namn eller en titel. Men att 

enbart publicera förnamnet gör ändå att uppgifterna blir mindre trovärdiga. Många gånger kan 

en journalist välja att skydda sin källa genom att inte nämna namnet, men i detta fall finns 

egentligen inget att skydda källorna från. De uppgifter som dessa källor uppger är heller inte 

av den tyngd att källorna behöver hållas anonyma. Å andra sidan talar Ekström och Nohrstedt 

(1996) om att reportern ska lita på att intervjupersonerna talar sanning, och om reportern litar 

på det sagda så bör även läsaren göra det. Men i artiklarna om Hagamannen hade man lika 

gärna kunnat avstå från att prata med dessa personer, eftersom uppgifterna egentligen inte 

fyller någon funktion för allmänheten. 

4.4.3 Poliskällor 
Vi har också lagt märke till att tidningarna håller sig mer korrekta i sina artiklar som handlar 

om polisens arbete. De väljer då att luta sig tillbaka på det poliserna säger, istället för att dra 

egna slutsatser som de många gånger gör i artiklar med källor från allmänheten. De är även 

försiktigare i formuleringarna som rör 33-åringen och kallar honom i större utsträckning den 

”misstänkte Hagamannen” i stället för ”Hagamannen”. Här visar de polisen respekt, och i sin 

tur även 33-åringen, men i andra artiklar tänker de inte på att visa 33-åringen samma respekt.  

 30 



 
Analys 

 
En aspekt i publiceringens eventuella skadeverkningar är journalisternas förhållande till 

polis/åklagare. I samband med diskussionen om medborgarrollen och journalistrollen, 

diskuterar Axberger (1994) att förhållandet handlar om en bedömning av vilken väg 

journalisterna ska gå – om de ska vara självständiga gentemot polis/åklagare eller om de ska 

följa polis/åklagares väg i publicering av uppgifter. I fallet Hagamannen har samtliga 

tidningar mer eller mindre valt att gå ut med uppgifter som kan identifiera mannen och 

därmed påverka vittnens bild av den misstänkte, vilket i ett längre perspektiv kan skada 

utredningen. Tidningarna är så fokuserade på att ”sätta dit” 33-åringen att de inte tänker på att 

de äventyrar utredningen. Att de dömer 33-åringen i förväg kan få negativa följder både för 

33-åringen och arbetet för polis/åklagare. 

4.5 Övriga reflektioner 
Nedan följer våra övriga reflektioner och slutsatser som inte kunnat placeras in under ett 
specifikt tema, eftersom de gäller övergripande för samtliga teman. Vi har istället valt att 
diskutera dem i ett separat kapitel. 
 

4.5.1 Nyhetsvärdering 
Utifrån principerna för nyhetsvärdering är nyheten om Hagamannens gripande av lika värde 

för de fyra tidningarna, i och med att det är en plötslig händelse som känslomässigt berör 

många och som många kan identifiera sig med. Börjesson (1988) menar att en vanlig, 

strävsam medborgare som är lätt för ”medelläsaren” att identifiera sig med, som plötsligt visar 

sig vara en brottsling, har större nyhetsvärde än om en person med ”skum” bakgrund begår 

samma brott. Så är fallet med Hagamannen. Och visst ger både SvD och DN händelsen stort 

utrymme till att börja med, men sedan minskar utrymmet allt eftersom veckan lider. Något 

som kan vara avgörande för detta är den geografiska närheten till händelsen.  SvD och DN har 

i uppgift att bevaka hela Sverige och väljer efter några dagar att fokusera på andra nyheter 

medan ett gripande av en misstänkt Hagaman fortfarande är av stort nyhetsvärde för VK och 

VF. Dessa fortsätter därmed att fördjupa sig i detaljer kring utredningen och 33-åringen. När 

de väl hittat en person att lägga skulden på, stämmer det väl in på det Britt Börjesson (1988) 

säger om nyhetsvärdering: att en händelse med högt nyhetsvärde sätter de etiska 

värderingarna ur spel, något som märks både i VF och VK. 
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4.5.2 Förändringar i brottsrapportering 
Slutligen vill vi poängtera några förändringar som skett i brottsrapporteringen under de 

senaste 20 åren. Börjesson (1988) menar att medierna på 1980-talet valde att beskriva en 

misstänkt brottsling genom främst kön, ålder, ursprung och undviker att uppge något om den 

sociala bakgrunden. Vår undersökning visar något helt annat. 33-åringens sociala bakgrund 

är, efter att kön och ålder angivits, det som diskuteras mest. Börjesson (1988) ser sällan 

uppgifter om brottslingens egenskaper och moral, uppgifter som redovisas i flera av artiklarna 

som rör 33-åringens privatliv.  

 

Till sist menar Börjesson (1988) att porträtt eller andra bilder är mycket ovanliga, något som 

inte följer denna undersökning. Många av artiklarna som rör 33-åringen och Hagamannen 

illustreras med antingen ett maskerat porträtt på 33-åringen eller fantombilden på 

Hagamannen. I flera fall förekommer också bilder på 33-åringens hus och bilar. Detta kan 

bero på den avtrubbning som skett hos allmänheten, som Petersson m.fl. (2005) diskuterar – 

ju mindre folk reagerar på känsliga uppgifter, desto större utrymme kan tidningarna ge dem, 

utan att klandras. 

 

4.6 Sammanfattande slutsatser 
• Alla fyra tidningar gick över den etiska gränsen när de publicerade identifierande 

uppgifter. Dessa identifierande uppgifter var inte något som allmänheten var i behov 

av att veta. 

• VF och VK har antagit en medborgarroll där de ställer sig på medborgarnas sida och 

visar var de står i frågan om rätt man gripits, medan SvD och DN har hållit sig till en 

mer neutral journalistroll. 

• De analyserade tidningarna har arbetat konsekvensneutralt i vissa av sina artiklar, på 

bekostnad av de etiska reglerna.  

• Beroende på vilken källa tidningarna använde sig av, ändrades deras rapportering. 

Samtliga tidningar var mer korrekta i sina artiklar om polisens arbete. De valde då att 

luta sig tillbaka på det poliserna sade, istället för att dra egna slutsatser som de många 

gånger gjorde i artiklar med källor från allmänheten. 

• SvD och DN var till största delen i kontakt med elitpersoner, som använder sig av 

neutrala uttalanden. Det kan vara därför som deras rapportering överlag höll sig mer 

neutral än VK och VF. 
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• Den geografiska närheten till händelsen kan ha varit avgörande för vilket utrymme den 

fick i tidningarna. 

• Det har skett en förändring i brottsrapporteringen. I dag publiceras fler identifierande 

uppgifter om en brottsling än för 20 år sedan.  
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5 Slutdiskussion 
Utifrån de etiska reglerna har vissa tidningar, däribland Expressen, anmälts för att ha 

publicerat namn och bild på 33-åringen redan innan han dömts. Under analysperioden har 

ingen av de fyra tidningarna gjort det, men däremot publicerat en stor del identifierande 

uppgifter. När det diskuteras om tidningar som publicerar namn och bild på brottslingar, 

riskerar en aspekt att hamna i skymundan, den om de övriga uppgifterna som tidningarna 

publicerar. Vi tror, utifrån diskussionen om namnpublicering, att många journalister kommer 

undan med att publicera identifierande uppgifter om en person, utan att nämna dennes namn.  

Börjesson (1988) diskuterar att pressen skyddar sig mot förtal genom att inte publicera namn 

eller närmare igenkänningstecken på personer som sätts i samband med brott. Efter vår 

analys, som visar en oförsiktighet i framförallt publicering av identifierande uppgifter, bör en 

diskussion om dessa finnas, både hos allmänheten och i journalistkåren. Flera författare i vår 

teoridel menar att det är accepterat att publicera namn på brottslingar när brottet är 

uppseendeväckande. Av denna anledning kan det ha varit bättre att gå ut med hans namn 

redan från början – för att på så sätt slippa alla spekulationer. Om reportern får ett ansikte på 

personen den skriver om kanske den skulle begränsas i hur långt den går för att ta reda på, och 

publicera, detaljer om honom. Som fallet var nu tror vi att det föll sig lättare för reportrarna 

att skapa en person utifrån sina egna beskrivningar. Istället för att jobba utifrån en identitet 

från början, skapade de sin egen. 

 

Dessutom var det VK som från början myntade begreppet Hagamannen. På det sättet skapade 

de honom och byggde upp en slags dramatik kring mannen. Ända sedan första överfallet i 

slutet av 1990-talet har de rapporterat om överfallen och skapat en nyfikenhet hos 

allmänheten. När en misstänkt nu greps fortsatte tidningen att stilla denna nyfikenhet med mer 

och mer information. Eftersom de följt honom så länge känner de att det är deras uppgift att 

rapportera villkorslöst om allt de kan hitta som är av intresse för allmänheten. Något vi ser 

som ett allmänt intresse, inte ett allmänintresse. Som vi diskuterat tidigare anser vi att 

allmänheten inte haft ett behov av att veta alla detaljer kring 33-åringen. Det är media som 

skapat en nyfikenhet som de nu måste stilla. Dessutom kan både VK och VF ha resonerat att 

allmänheten skulle komma att få reda på vem mannen var, med eller utan deras rapportering. 

För om inte den ena tidningen publicerade informationen skulle konkurrenten göra det.  

Frågan är också hur tidningarna i allmänhet förhåller sig till skvaller som en del i deras 

nyhetsvärdering. Naturligtvis skvallras det om en händelse som denna, och detta skvaller 
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skapar en nyfikenhet hos allmänheten. Tidningarna kan se detta som ett allmänintresse, och 

därmed anse sig ha rätten att rapportera om händelsen. 

 

Enligt Britt Börjesson (1988) sätter en händelse med högt nyhetsvärde de etiska värderingarna 

ur spel. Då nyhetsvärdet överskrider en viss nivå, träder de etiska reglernas generalklausul om 

ett så kallat oavvisligt allmänintresse in. Författaren skriver också att när redaktioner får 

kritik, rör det ofta ”bristande etik, brister i användandet och redovisandet av källor, 

sensationsjournalistik, partiskhet, bristande respekt för människors integritet och privatliv 

samt så kallade mediedrev”. Samtliga dessa punkter återses i denna undersökning. Vi ser med 

oro på den utveckling som pågår inom den svenska journalistiken. Det är en större fixering 

vid sensationer, och det är förmodligen dessa sensationella händelser som skapar ett högt 

nyhetsintresse som i sin tur leder till att de etiska reglerna sätts ur spel. Denna undersökning 

visar hur lokalpressen närmar sig sensationsjournalistiken vid en stor, lokal händelse. 

Konsekvenserna av detta blir dels stora för personen/personerna bakom händelsen, i detta fall 

den misstänkte 33-åringen. Men det får också konsekvensen att läsarna vill veta mer ju mer 

information de får. Och ju mer information de får, desto mindre reflekterar de över huruvida 

det är rätt eller fel att ta del av dessa uppgifter. Så kan fallet vara med Hagamannen, att 

Umeborna faktiskt inte brytt sig särskilt mycket om hur uppgifterna inverkat på mannen. VK 

har förmedlat en avsky mot mannen, något som läsarna har kunnat identifiera sig med. En 

negativ följd av att läsare inte längre bryr sig i samma utsträckning, verkar vara att de etiska 

reglerna får allt mindre betydelse för journalistiken. Medierna riktar sig till sina mottagare, 

och om mottagarna inte bryr sig finns inte längre någon anledning för medierna att bry sig.  

 

Dessutom anser vi att PO och PON bör bli hårdare i sina bedömningar. Enligt Börjesson 

(2005) leder allt färre anmälningar till klander, trots att anmälningar kring 

namnpubliceringsfrågor och fall där personer kunnat identifieras utan att namnet nämnts har 

ökat. Även detta kan leda till att tidningarna i allt större utsträckning tänjer på de etiska 

reglerna, för så länge ingen straffas finner de ingen anledning att ändra sitt sätt att arbeta. Men 

hur stor händelsen än är och hur starkt den påverkar redaktionerna får det oavvisliga 

allmänintresset aldrig kliva över de etiska reglerna. För att nå en förbättring tror vi att det bör 

pratas mer aktivt om de etiska reglerna på redaktionerna. Enligt Ekströms och Nohrstedts 

(1996) undersökning diskuteras reglerna sällan. Om de skulle diskuteras oftare, påminns 

reportrarna regelbundet och etiken skulle bli en naturligare del av det dagliga arbetet. Enligt 
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Petersson m.fl. (2005) anser dessutom svenska journalister att PO och PON inte ger dem 

vägledning i svåra etiska frågor. Efter denna undersökning anser vi att det är viktigt att PO 

börjar arbeta mer aktivt i kommunikationen med den svenska journalistkåren. Om en tidning 

klandras för att ha överträtt de etiska reglerna krävs de på en avgift som uppgår till max 

25 000 kronor. Det kan diskuteras hur stor skillnad en sådan summa gör för en tidnings 

ekonomi. Som läget är nu, publicerar nog tidningarna hellre nya, uppseendeväckande 

uppgifter för att locka läsare och accepterar därmed att riskera en bötessumma. Men dessa 

fyra tidningar är inte helt beroende av att sälja lösnummer och det måste därför finnas någon 

annan bakomliggande orsak till publiceringen av uppgifter. I VK och VF:s fall kan en sådan 

orsak vara att respektive tidning vill vara först med nya uppgifter. SvD och DN, som är två 

rikstäckande tidningar, behöver inte konkurrera på samma villkor. Men vad anledningen till 

övertramp än är frågan om inte bötessumman borde höjas. Särskilt efter resultaten som 

framgår i denna undersökning. Det finns en möjlighet att tidningarna skulle bli mer noggranna 

med att följa de etiska reglerna, om de skulle ha en högre summa att betala vid fällning. 

 

Något vi också reagerat på är att tidningarna är inkonsekventa rörande att döma eller inte 

döma 33-åringen. Vid flera tillfällen har vi märkt att de varit noga med att skriva ”den 

misstänkte” i brödtexten men ”Hagamannen” på framsida och i rubrik. Vi anser att de bör 

vara mer noggranna i sina olika formuleringar och tänka på att framföra samma budskap på 

framsida och i rubriker som i brödtext. Denna inkonsekvens kan handla om bristen på 

kommunikation mellan de som gör framsidor, sätter rubriker och skriver brödtexten. 

En intressant aspekt som framkommit av undersökningen är just att SVD och DN ofta lutar 

sig tillbaka på polisens uttalanden. Exempel på detta är när DN skriver ”Hagamannen är fast, 

uppger polisen.” eller SvD: ”I det rödmålade huset bodde mannen som polisen kallar 

Hagamannen.”. Att använda denna teknik gör att de står med ryggen fri när det kommer till 

att döma en person ohörd. Genom att lägga ställningstagandet i munnen på polisen behöver de 

inte fundera över vilken sida de själva tar. På det sättet är det möjligt att tidningarna känns 

mer neutrala än de två lokala tidningarna, något som diskuterats tidigare i denna uppsats. 

 

5.1 Tips för fortsatt forskning 
Under denna uppsats har vi upptäckt att det finns många olika infallsvinklar när det gäller 

förhållandet till och arbetet med de etiska reglerna. Vi har bland annat ställt 

konsekvensneutraliteten mot de etiska reglerna. En annan möjlig aspekt är att ställa de etiska 
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reglerna mot kommersiella intressen, för att se hur dessa påverkar rapporteringen. I 

litteraturstudien inför denna undersökning var det svårt att finna tidigare forskning kring 

etiken i rubriker och bilder. Då dessa har stor betydelse för en artikel och tidnings helhet vore 

det värdefullt att forska kring hur rubriker och bilder förhåller sig till de etiska reglerna. En 

liknande undersökning som denna skulle då kunna göras, med fokusering på enbart bilder och 

rubriker, och därmed utesluta brödtext. Undersökningen skulle även kunna täcka ett större 

antal tidningar för att få ett bredare perspektiv. Vidare har de etiska reglerna varit relativt 

oförändrade sedan de uppkom, samtidigt som andra faktorer trätt in på medias område, 

exempelvis kommersiella intressen. Det skulle därför vara intressant med en undersökning 

kring huruvida medias förhållning till de etiska reglerna har förändrats med åren. Denna 

uppsats diskuterar läsarnas etiska värderingar om det som rapporteras i media. För att 

utveckla detta skulle fokusgruppsintervjuer med läsare kunna genomföras, och på så sätt se 

hur de uppfattar etiken och hur media förhåller sig till den. Genom att genomföra en 

observationsstudie kan man påvisa hur den etiska problematiken hanteras i det dagliga arbetet 

på en nyhetsredaktion. Särskilt intressant vore att se hur den går till under en liknande 

händelse som gripandet av Hagamannen. I denna undersökning framgår att lokala tidningar 

skiljer sig från morgontidningarna i förhållandet till de etiska reglerna. En annan jämförelse 

skulle kunna vara att se huruvida lokal rapportering liknar eller skiljer sig från kvällspressens 

rapportering, vid en liknande händelse. En sista aspekt som skulle vara intressant att 

undersöka är om det redaktionella arbetet ser annorlunda ut i ett land som har lagstiftning 

istället för etiska förhållningsregler. Eftersom Sverige är relativt ensamt om systemet med 

ansvarig utgivare och pressombudsman vore det intressant att studera förhållandet till etiska 

regler internationellt. 

  

 37 



 
Litteratur 

Litteratur 
Andersson, C. (2006). Den 777:e mannen. Stockholm: Big Bok. 

Axberger H-G. (1994). Pressetik. Stockholm: Juristförlaget JF AB.  

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

Ekström, M. & Nohrstedt, S A. (1996). Journalistikens etiska problem. Stockholm: Rabén 

Prisma. 

Fichtelius, E. (2002). Nyhetsjournalistik. Stockholm: Sveriges utbildningsradio AB.  

Gustafsdotter, J. (1997). Murvlarnas lagbok, Kalmar: Fojo. 

Holme, I. M. & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Lindblom Hulthén, A. (2000). Journalistikens spelplan. Stockholm: Svenska 

Journalistförbundet. 

Patel, R. & Davidson, B. (1991). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

Pressens samarbetsnämnd (2002). Spelregler för press, radio och tv. Stockholm: TU Service. 

Theander, S. (1998). Hitta vinklar. Lund: Studentlitteratur 

 

Rapporter 
Börjesson, B. (1988). Brott och publicitet. Göteborg: Göteborgs universitet, Avdelningen för 

masskommunikation. 

Börjesson, B. (2005). Pressetikens facit. SNS Förlag. 

Petersson, O., Djerf-Pierre, M., Strömbäck, J., Weibull, L. (2005). Demokratirådets rapport 

2005 Mediernas integritet. Kristianstad: SNS Förlag. 

 
Elektroniska källor 
Dagens Nyheter. (2007). DN i siffror. Hämtad 20 maj, 2007, från 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183 

Svenska Dagbladet. (2007) Snabbfakta om SvD. Hämtad 20 maj, 2007, från 

http://www.svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480165.asp

 38 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183
http://www.svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480165.asp


 

Bilaga 1 Artiklar 
Här kommer en lista över de artiklar vi analyserat, valda utifrån de avgränsningar vi satt för 
uppsatsen. Alla dessa artiklar har inte behandlats i analysen men de har varit grundmaterial i 
undersökningen.  De presenteras med tidningens namn, artikelns rubrik samt datum. 
 

SvD 
060330 
Förstasida: Stor lättnad i Umeå – Hagamannen gripen 
 
DNA-prov blev mannens fall – ”33-årig familjefar från Umeå anhållen på sannolika skäl 
misstänkt”.  
 
”Nu ska vi fira att Umeå är fritt.” – Maria Karelius är en av många kvinnor som är lättad över 
gripandet av Hagamannen 
 
060331 
Förstasida: DNA inte nog för att fälla Hagamannen 
 
DNA räcker inte för fällande dom – Jakten på kompletterande bevis mott 33-åringen fortsätter 
 
”Det är helt ofattbart” – Den misstänkte Hagamannens 21-åriga granne är djupt chockad efter 
gripandet 
 
Bara tur ingen mördats anser expert 
 
060401 
Förstasida: Misstänkte Hagamannen häktad för tre våldtäkter. 
 
33-åringen knyts till tre överfall. – Misstänkte Hagamannens DNA har säkrats på 
brottsplatsen 
 
”Han ställs inför den moderna skampålen” 
 
060402: Inget om Hagamannen 
 
060403 
Inget på förstasidan 
 
Paus i utredning om Hagaman 
 
060404 
Förstasida: Nya bevis mot Hagamannen 
 
Speciellt signum binder Hagamannen 
 
060405 
Inget på förstasidan 
Tips om Hagamannen avfärdades 

 



 

DN 
060330 
Förstasida: Stor lättnad i Umeå efter gripande 
 
DNA-testerna avslöjade Hagamannen 
 
Umeås kvinnor känner lättnad efter gripandet 
 
060331: 
Inget på förstasidan 
Bekanta beskriver Hagamannen som en skötsam tvåbarnsfar 
 
060401 
Förstasida: Misstänkt häktad för tre överfall i Umeå 
 
33-åringen häktad för våldtäkter 
 
DNA-matchning kan bli avgörande för en fällande dom 
 
VF 
060330 
Förstasida: Här sitter han – 33-årig familjefar från by utanför Umeå anhållen som 
Hagamannen – ”Vi har tagit rätt person”. 
 
Hagamannen var en vanlig familjefar – Vännen chockad: ”Helt sjukt och obehagligt” 
 
Alla offer fick veta först  
 
Så här gick till när Hagamannen fångades 
 
Plötsligt hamnade i Umeå i medias blickfång 
 
Utredningen går in i en ny fas 
 
Leif Silbersky ska försvara Hagamannen – ”Jag tackade ja direkt när jag fick höra hans 
begäran” 
 
Umeborna kan äntligen andas ut – Hagabor märkbart lättade efter gripandet – ”Jag antog att 
det var någon som bodde i området” 
 
Deras börda lättades – ”Det viktigaste för oss är att Umeåborna kan känna sig trygga” 
 
Åtta års skräck är över – Många experter hade fel – Troligast har han redan blivit placerad i 
häktet 
 
060331 
Förstasida: Ingen rubrik, endast ett citat 
 

 



 

På väg hem från firmafesten slog han till – ”En del åkte hem medan andra drog ner på stan” 
Han har fått skyddad identitet 
 
Läkare: ”Han kommer att dömas till fängelse” – Nya förför hölls i går – Han kan vara för 
frisk för att få vård 
 
Kyrkan gav stöd när chocken kom 
 
”Han är enormt psykiskt anfrätt av att bli utpekad” 
 
Skrattade när de skämtade om Hagamannen 
 
Hagamannens by öde och tyst dagen efter – ”Man förväntade sig ett monster” 
 
”Utredningen äventyras” – Justitieutskottets ordförande kritisk till Expressens publicering – 
Tidningen försvarar sig 
 
060401 
Förstasida: Åklagare: Utredningen kraftigt underminerad – Oenighet om häktningen av 33-
åringen – Namn- och bildpubliceringen får skarp kritik 
 
33-åringen häktades gör tre av överfallen – DNA-bevisning finns från tre våldtäkter 
 
Åklagare och advokat är överens: Det är bisarrt – Silbersky och Öster kritiska mot tidnings 
namn- och bildpublicering 
 
Profilering stämde på en punkt 
 
Hagamannens koppling till Malinmordet utreds – Samband till mordet i Husum kontrolleras 
 
Polisen jagar nattliga mobilsamtal 
 
060402 
Ingen utgivning 
 
060403 
Förstasida: Kriminalkommissarie Göran Markström i exklusiv intervju i VF – ”Ovissheten 
har hängt likt en mörk skugga över mig” 
 
Kriminalkommissarien: En jävla tragisk historia – Göran Markström om utredningen, 
kollegorna och Leif GW Persson 
 
33-åringen får endast ha kontakt med sin advokat 
 
060404 
Inget på förstasidan 
 
Inga förhör med misstänkte Hagamannen på flera dagar 
 

 



 

Psykolog: Hela livet kan vara förstört för dem 
Ett trauma för barnen 
 
060405 
Förstasida: 30 poliser jobbar för att hitta bevis – Nytt DNA-prov har tagits – Nya fakta tas 
fram 
 
DNA-experten: Det behövs ännu fler bevis – Polisen har tagit ett nytt prov på 33-åringen – 
Tipsade om honom för sex år sedan – Polisen kan få hjälp av sjukhuset 
 
Register kopplar Hagamannen till alla de åtta överfallen 
 
VK 
060330 
Förstasida: JAKTEN ÄR ÖVER – Gripne mannen: småbarnsfar, sambo, villaägare och 
tidigare ostraffad 
 
Han levde dubbelliv – Ingen kunde ana att den trevliga grannen var en brutal våldtäktsman  
 
Onsdag 12.00: den misstänkte grips 
 
Han skapade bilden som gav avgörande tipset   
 
Vägrade topsas – men tvingades 
 
Triumfens ögonblick i polishuset 
 
”Det är oerhört skönt för mig, och för hela Umeås befolkning, att han nu är gripen”  
 
Stjärnadvokaten ska försvara Hagamannen.  
 
Ett långt fängelsestraff väntar – om han inte är psyksjuk 
 
Han kan ha njutit av uppmärksamheten  
 
Många hundra DNA-prov – till slut togs det rätta 
 
Umeås kvinnor kan andas ut  
 
060331 
Förstasida: DEN STORA GÅTAN 
 
Festade med kollegor – sedan våldtog han – Ett par timmar efter besöket på O´Learys skedde 
det brutala överfallet vid bron – Begärs häktad för mordförsök, åtta överfall och våldtäkter 
 
Polisen granskar flera ouppklarade kvinnoöverfall 
Den stora gåtan – Hur kunde helyllekillen, den hjälpsamme grannen och den genomsnälle 
kompisen bli en serievåldtäktsman? 
 

 



 

Grannarna börjar förstå vad som hänt 
Svärfar helt ovetande innan han läste om det i VK 
 
Familjen fick stöd snabbt efter polisens förvarning 
 
Kristeam från elevhälsan ryckte in på barnens skola 
 
Kommunen öppnade särskild telefonlinje 
 
”Han var aldrig våldsam” 
 
33-åringens liv kartläggs av polisen – Utesluter inte att fler överfall kan knytas till den 
anhållne 
 
Genombrottet – ett tips med ett förnamn – hamnade lågt i polisens prioritering 
 
060401 
Förstasida: Majs tips togs inte på allvar 
 
Majs tips bara försvann 
 
Tyst gömde han sig i jackan 
 
33-åringen häktad för tre våldtäkter 
 
Ingen ur personalen på O´Learys kommer ihåg honom 
 
Silbersky kritisk till bevisningen 
 
060402  
Ingen utgivning 
 
060403 
Förstasida: Hårda restriktioner för 33-åringen 
 
Inga nya förhör med den misstänkte 
 
Silbersky i nya samtal med 33-åringen 
 
Helt isolerad i häkte – här sitter den misstänkte – Får inte ta emot besök, läsa tidningar eller 
träffa andra häktade 
 
En fest som många andra 
 
060404 
Förstasida: Polisen fick namnet redan för sex år sedan 
 

 



 

Polisen avfärdade tips om 33-åringen – Umekvinna mötte den misstänkte Hagamannen på 
sjukhuset – tipsade polisen redan för sex år sedan 
Polisen vädjar om tips 
 
Fler kvinnor kan ha blivit överfallna 
 
Lokal på Haga misstänks ha varit 33-åringens bas 
 
060405 
Förstasida: ”Man måste ju försöka fortsätta leva ändå” – Ett av offren berättar för första 
gången om överfallet 
 
Ett av offren berättar: ”JAG KÄNNER IGEN ÖGONEN” 
 
Polisen nekar till att ha tappat bort tipset – Kvinnan säker på sin sak 
 
DNA-analys en fråga för rätten 
 
Polisens bild av Hagamannen – Vem Hagamannen är vet inte polisen. Men med den 
gärningsmannaprofil som har tagits fram vet de hur han är 

 
Så väl stämde polisens profil in 
 
Mobilen kan fälla honom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 3 Analysmall 
Det är dessa punkter i publicitets (P)- samt yrkesreglerna (Y) som vi haft som stöd i vår 
analys. Övriga punkter föll inte under syftet med undersökningen. 
 

P2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 
omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren 
möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 

P3. Löpsedel, rubrik och ingress ska ha täckning i texten. 

P7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan 
publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

P9. 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. 

P10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk 
tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i 
sammanhanget och är missaktande. 

P11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 

P14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening betraktas som oskyldig om 
fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör 
redovisas. 

P15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. 
Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn 
anges. 

P16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 
nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

Y8. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida 
samtalet är avsett för publicering eller enbart för information. 

Y10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i 
samband med olyckor och brott. 

Y12. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter. 
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