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The aim of this bachelor thesis was to examine how the reader perceived the media's 

reporting during #metoo, and if the reader’s trust in Swedish journalism was affected 

after publishing the names of suspected offenders.  

The research questions examined were: How did readers perceive the Swedish media 

coverage of #metoo? Has the general confidence in Swedish journalism been affected 

after #metoo? How do the readers perceive Martin Timell today, after he was acquitted 

of crime? Do the readers think that the name publication of suspected offenders during 

#metoo was justified?  

We used a survey study to investigate our selected research questions. 214 participators 

took the survey and responded to 9 questions. The image of Martin Timell that was 

framed in the media in autumn 2017 generally remains, and despite Timell's acquittal of 

accusations, the reader perceives him as guilty. 
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1 Inledning 
Den svenska journalistiken och medierna anses ha ett stort inflytande på samhället. 

Medierna har en tydlig förmåga att påverka opinionsbildare, politiker och celebriteter 

och utöver rollen som nyhetsförmedlare sprider man även ideologiska åsikter och 

beskriver de senaste trenderna. Den rollen som den svenska journalistiken har i 

samhället är etablerad och accepterad. Men vad har journalistiken för ansvar när det 

kommer till gestaltning av brottsmisstänkta gärningspersoner i press, radio och TV och 

hur mycket påverkas konsumenten av det som publiceras och presenteras? Enligt 

Strömbäck (2014) och gestaltningsteorin så får ämnen som uppmärksammas mycket i 

medierna också en stor betydelse hos folket, och tvärt om. Han skriver också att teorin 

är så pass utforskad att man med hög grad kan fastställa att det grundläggande 

sambandet stämmer.  

 

År 2017 nåddes Sverige av den amerikanska kampanjen #metoo som under en hashtag 

tillät, i första hand kvinnor, att beskriva övergrepp och vittna om sexuella trakasserier. 

Den svenska journalistkåren följde upp trenden och utöver att inleda interna utredningar 

på arbetsplatserna var de även snabba med att publicera nyheter om misstänkta 

övergrepp. Nyhetsartiklarna som följde under hösten 2017 namngav flera 

brottsmisstänkta gärningspersoner och flertalet av artiklarna publicerades även med 

bild.  

 

En av de flera kända tv-profilerna som föll hårdast i #metoo-upproret var Martin Timell, 

en programledare som ofta återkom i olika produktioner på TV4. 

Under hösten 2017 framkom det vittnesmål på sociala medier att Martin Timell 

systematiskt skulle ha kränkt medarbetare på arbetsplatserna och att han hade en 

jargong som stred mot den gemensamma värdegrunden på TV4. Detta resulterade i att 

en tidigare medarbetare vittnade om en incident i en badtunna där Timell skulle ha 

utfört sexuella övergrepp. Timell polisanmäldes och en stor granskning från Expressen 

inleddes där flera artiklar publicerades med både namn och bild på programledaren. 

Med rubriker som “Martin Timell polisanmäld för våldtäkt”, “TV4-cheferna vägrade 

byta ut Martin Timell” och “Martin Timell bryter tystnaden – och erkänner” 

publicerade man långa artiklar som ingående beskrev händelserna och anklagelserna 

mot tv-profilen (Roos, 2017; Michu & Oxblod, 2017). 
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Martin Timell föll hårt och blev föremål för polisutredningar, tingsrättsförhandlingar 

och hovrättsförhandlingar vilka pågick ända fram till våren 2019. Martin Timell friades 

från anklagelserna och i efterhand har flera av artiklarna fällts av granskningsnämnden 

och klandrats av Pressens opinionsnämnd. Motiveringen bakom nämndens beslut att 

kritisera artiklarna var att Expressen bröt mot god publicistisk sed och att de pekade ut 

Timell som skyldig (PO/PON, 2018).  

 

Pressens opinionsnämnd är inte en juridisk domstol. Men den är tillsammans med PO, 

Pressombudsmannen, en slags hedersdomstol som har till uppgift att granska och 

utvärdera journalistiska verk i tidningar som är anslutna till det pressetiska systemet. 

För att klara granskningen skall artiklarna uppnå god publicistisk sed, ett begrepp som 

handlar om moraliska regler som upprättats gemensamt av den svenska journalistkåren.  

Man kan dock som utgivare av nyheter välja att göra avsteg från dessa regler, som bland 

annat berör namn- och bildpublicering, om man finner att det finns ett allmänintresse 

som står över de moraliska aspekterna. Detta betyder inte i sak att utgivaren bryter mot 

någon lag. Däremot måste man, vid fälld artikel av PO/PON, publicera beslutet från 

PO/PON och betala en avgift till nämnden (PO/PON, u.å).  

 

Vad som gör att en nyhet har ett allmänintresse är också omskrivet. Enligt Marina 

Ghersetti (2012) och nyhetsvärderingsteorin är detta något som journalister ofta hävdar 

att en nyhet har, utan att riktigt precisera varför. Hon menar bland annat att nyheter om 

sex, olyckor och celebriteter prioriteras i nyhetsrapporteringen. Ghersetti skriver också 

att det pressade ekonomiska läget för landets tidningar gör att journalisterna tänjer på 

gränserna. Detta riskerar att sensationella nyheter med ett kommersiellt värde ersätter 

nyheter av vikt och relevans (Ghersetti, 2012).  

 

Utöver Martin Timell pekades även andra kända svenska män ut under hashtagen 

#metoo. Bland annat Lasse Kronér, Fredrik Virtanen, Örjan Ramberg och Benny 

Fredriksson. Några av dessa celebriteter dömdes på sätt och vis av både medierna och 

allmänheten innan en rättegång hunnit besluta huruvida de faktiskt var skyldiga eller 

inte. En del av dessa individer har i efterhand funnits oskyldiga av den svenska 

rättsstaten men frågan är om de anses vara oskyldiga i allmänhetens ögon.  
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Nu när en tid förlupit och den värsta krutröken har lagt sig från det enorma 

medieuppbåd som kom i kölvattnet av #metoo, är det intressant att undersöka vad det 

gav för konsekvenser för samhället. Hur uppfattade läsarna kampanjen och hur 

påverkade det förtroendet för den svenska journalistiken?  

 

I ett inomvetenskapligt perspektiv för den svenska journalistkåren är det relevant att 

undersöka hur mediernas trovärdighet påverkades efter #metoo, då flera av artiklarna 

som publicerades hade brister enligt Pressens opinionsnämnd.  

Det är också relevant att i ett allmänt samhällsperspektiv diskutera vad ett sviktande 

förtroende för den etablerade journalistkåren ger för konsekvenser för samhället i stort.  

 

Vi disponerar vår uppsats genom att avsluta detta kapitel med att förtydliga vårt syfte 

och våra frågeställningar. Därefter i nästa kapitel kommer vi att fördjupa oss i 

bakgrunden till #metoo och vad det var som startade allt. I kapitel tre redogör vi för den 

tidigare forskning och de teorier som vi finner relevanta för vår studie. Därefter följer 

ett metodkapitel där vi presenterar vårt metodval och hur vi gått tillväga för att inhämta 

vårt empiriska material. Därnäst presenterar vi resultatet tillsammans med en analys. 

Det sjunde och sista kapitlet innehåller studiens slutsatser samt en diskussion. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur läsarna uppfattade mediernas 

rapportering under #metoo och om förtroendet för den svenska journalistiken påverkats 

efter namnpubliceringar av brottsmisstänkta kända gärningsmän.  

Vår övergripande forskningsfråga är: Hur uppfattas den svenska journalistiken efter 

namnpubliceringar av brottsmisstänkta celebriteter och hur påverkar det läsaren?  

För att bryta ner den stora frågan till något mindre, har vi tänkt att ställa följande 

frågeställningar:  

 

1. Hur uppfattade läsarna mediernas bevakning av #metoo? 

2. Hur har förtroendet för den svenska journalistiken påverkats efter rapporteringen 

om #metoo? 

3. Vad har läsarna för bild av Martin Timell idag, efter hans frigivning? 

4. Anser läsarna att namnpubliceringen av brottsmisstänkta gärningspersoner under 

#metoo var befogad? 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Grundandet av kampanjen 
Under 2006 började den amerikanska aktivisten Tarana Burke från New York, USA att 

nyttja frasen “Me too” på sociala medier för att uppmärksamma sexuella övergrepp och 

trakasserier i samhället. Ett flertal år senare, 2017, rapporterade New York Times att 

flera kvinnor anklagat den amerikanske filmproducenten Harvey Weinstein för att ha 

utsatt dem för sexuella övergrepp. Övergrepp som skulle pågått under flera decennier 

(TT, 2018). 

 

Efter den uppmärksammade artikeln och namnpubliceringen av Weinstein uppmanade 

den amerikanska skådespelaren Alyssa Milano på twitter att man skulle svara på hennes 

tweet med orden Me too om man blivit utsatt för övergrepp och trakasserier. 

Uppmaningen fick gensvar och hashtagen #metoo föddes. Hashtagen användes på flera 

olika sociala medier och förhoppningen var att den skulle skapa ett community för alla 

dem som utsatts för övergrepp (Jämställdhetsmyndigheten, 2019).  

Uppmaningen och användandet av hashtagen spreds snabbt internationellt och på bara 

24 timmar hade hashtagen använts av närmare fem miljoner användare på sociala 

medier. 

 

2.2 #metoo i Sverige 
Som i övriga delar av världen fick hashtagen även stor spridning i Sverige och under 

hösten 2017 vittnade flera svenska kvinnor, kända som okända, om övergrepp och andra 

sexuella trakasserier. Locket lyftes av från en kokande gryta och flera vittnesmål kom 

upp till ytan. En kvinnlig politiker hyllade kampanjen och vittnade om övergrepp på 

högsta politisk nivå. Även mediebranschen pekades ut och flera stora företag påbörjade 

internutredningar (Jämställdhetsmyndigheten, 2019).  

Aftonbladet, TV4 och SVT var några av dessa och det resulterade i att flera kända 

personer namngavs och blev av med sina jobb. Utöver stor spridning på sociala medier 

och stora utredningar genomfördes även stora manifestationer i syfte att hylla 

kampanjen. 
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2.3 Journalistikens etiska regler 
Redan 1874 grundades ett pressetiskt system inom den svenska journalistiken. 

Organisationen kallades Publicistklubben (PK), och berörde journalister, publicister och 

utgivare. Målet var att skapa god journalistik, och för att få kåren att följa samma regler 

sattes ett antal regler upp. Reglerna innebar att nyheterna skulle presenteras korrekt och 

de inblandade skulle behandlas med respekt (Weibull & Wadbring, 2014). 

 

Dagens pressetiska regler har utvecklats sedan PK och för den journalistiska yrkesetiken 

ansvarar nu Journalistförbundets yrkesetiska nämnd. Pressens opinionsnämnd (PON) 

och Allmänhetens Pressombudsman (PO) ansvarar främst för ärenden gällande 

kränkningar av enskilda personer. I Sverige har vi grundlagar som reglerar yttrande och 

tryckfrihet. Publicitetsreglerna som skapats är inte lagar, utan ett frivilligt etiskt 

komplement. Pressens Opinionsnämnd (2019) skriver att press, TV och radio skall ha 

största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för 

att kunna tjäna som nyhetsförmedlare. Journalistiken ska kunna agera granskare av 

samhällslivet och ska kunna publicera det som är av vikt och betydelse för 

medborgarna. Det är dock viktigt att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom 

publicitet.  

 

Allmänhetens Pressombudsman (PO) Ola Sigvardsson (2017) menar att det finns det tre 

frågor man bör ställa sig själv som ansvarig utgivare innan man namnpublicerar: 

 

1. Hur allvarligt är händelsen som inträffat?  

2. Hur väl är det belagt?  

3. Vilken roll har den utpekade personen? 

 

Den journalistiska etiken har ifrågasatts under och efter #metoo. Det finns kända 

personer som publicerades med namn och bild, samtidigt som andra inledningsvis 

anonymiserades. I en debattartikel i Dagens Nyheter (2017) tog PO Ola Sigvardsson 

upp kritiken som medierna fick under #metoo. Sigvardsson berättar i artikeln att det 

handlar om vad som är allmänintresse för samhället och vad som bara är nyfikenhet. 

Medan allmänintresse är något viktigt som samhället bör veta om, är nyfikenheten något 

som är kul att veta. Där är skillnaden menar Sigvardsson som också poängterar att det är 

mediernas ansvar att dagligen ta ställning till vad som ska publiceras och inte. Har ett 
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brott begåtts av en person med en samhällsbärande roll i samhället, kan det klassas som 

allmänintresse. Däremot ser Sigvardsson hur #metoo har påverkat journalistiken och 

främst den pressetik som överenskommits.  

  
“Förtroendet för pressetiken har tagit skada av den senaste tidens namnpubliceringar i en rad 

tidningar. Namnen har publicerats som en direkt eller indirekt följd av upprop kopplade till 

metoo, en unik och mycket betydelsefull rörelse. Skadan består i att det är svårt att förstå 

tidningarnas handlande, det framstår i allmänhetens ögon som slumpmässigt. Vissa namn lyfts 

fram och exponeras aggressivt. TV4-profilen är kanske det tydligaste exemplet. Andra namnges 

inte alls. En del anonymiseras till en början för att sedan hängas ut” (Sigvardsson, 2017).  
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3 Teori och tidigare forskning 

Nedan presenterar vi de teorier vi anser är relevanta för vår studie. Gestaltningsteorin 

och nyhetsvärderingsteorin utgör stommen i den teoretiska förankringen, men för att 

dyka djupare i ämnet nyttjar vi även teorier om medieförtroende och journalistikens 

etiska problem.  

 

3.1 Gestaltningsteorin 
Vi har valt att analysera vårt empiriska material med hjälp av gestaltningsteorin då den 

beskriver hur medier utformar och gestaltar nyheter utefter deras världsbild. Enligt 

Jesper Strömbäck (2014) så ska mediernas bild av verkligheten inte tolkas som 

verklighet utan just en konstruering av verkligheten. Gestaltningarna kan vara 

genomtänkta eller strategiskt utformade för att leda läsaren i en speciell riktning. 

Medierna väljer själva vilken bild de vill beskriva, och det är nödvändigtvis inte hela 

sanningen. Med hjälp av denna teori kan man analysera vad medierna har haft för 

agenda.  

 

Eftersom vi inte avser att analysera några artiklar eller journalistiska verk så är den 

delen av gestaltningsteorin överflödig. Men då gestaltningsteorin sätter agendan för 

läsaren med hjälp av “frames” så kan man studera huruvida dessa “frames” fortfarande 

består. Hur mycket av agendan som sattes under hösten 2017 lever fortfarande kvar i 

läsarens medvetande idag, och hur viktigt är ett intryck? Vår undersökning ämnar bland 

annat att undersöka allmänhetens bild av Martin Timell efter publiceringarna under 

#metoo. Det är viktigt att poängtera att Timell redan innan den mediala uppståndelsen 

kring #metoo både var omskriven och välkänd. Trots att Timell var en etablerad TV-

profil, kan vi inte räkna med att allmänheten hade några starkare intryck av 

honom. Smith & Mackie (2007) menar att det är första intrycket hjälper människan att 

bilda en uppfattning om en person. Enligt Lingaard (2007) bildas en sådan uppfattning 

hos de flesta efter bara 50 millisekunder, en uppfattning som sedan kan vara svår att 

ändra. Men ett starkt intryck kan också ge effekten av ett nytt första intryck. De 

kognitiva processer som uppstår kan vara så kraftfulla att det är svårt att ändra 

uppfattning eller ändra åsikt, ifall ett intrycket varit starkt (Smith & Mackie, 2007).
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Enligt H. de Vreese och Lechler (2019) så ska det vara svårt att avgöra hur länge 

effekter av “framing” består, de menar rentav att frågan är ställd på fel sätt. Enligt dem 

så måste man istället fråga sig vilka omständigheter som gör att en effekt håller i sig 

länge. Om en “framing” repeteras ofta står den sig starkare än om den bara publiceras 

en gång. Dessutom bör ämnet inte ifrågasättas av “framings” i motsatt riktning. Lyckas 

“nyhets-framingen” påverka opinionen och etablera sig i folks medvetande så överlever 

den längre och då kan den påverka folks beslutstagande i olika frågor.  

 

3.2 Nyhetsvärderingsteorin 
Vissa händelser försvinner i det vardagliga bruset och vissa förmedlas via olika 

mediekanaler som just nyheter. Men vem är det som avgör vad som är en nyhet och vad 

är det som gör att vissa nyheter får större genomslag än andra? 

En av de första som undersökte fenomenet var Johan Galtung, som tillsammans med 

Marie Holboe-Ruges, analyserade internationella konflikter i norska dagstidningar. Året 

var 1965 och tillsammans nådde de flera slutsatser som än idag utgör grunden för 

nyhetsvärderingsteorin. Bland annat så ska regelbundenhet, relevans, elitaktörer och 

överraskningar spela stor roll för vad som blir en nyhet eller inte (Galtung & Holmboe-

Ruge, 1965).  

 

Utöver Galtung och Holboe-Ruge så är det många som försökt definiera vad som blir en 

nyhet. I boken Det svenska medielandskapet skriver Weibull, Wadbring och Ohlsson 

(2018) att vissa generella drag återfinns i de flesta definitioner av begreppet. Nyheterna 

ska vara enkla, dramatiska, viktiga och väcka känslor hos läsaren. Det ska också vara 

geografiskt nära läsaren, vara aktuellt och ha en kulturell koppling (Weibull et al. 

2018).  

 

Enligt Marina Ghersetti (2012) är det punkterna om aktualitet, geografisk närhet och 

kulturell koppling som utgör basen för vad som blir en nyhet. Men hon menar också att 

nyheter om sex, celebriteter och olyckor prioriteras i nyhetsrapporteringen. Ghersetti tar 

även upp det pressade ekonomiska läget för journalistiken vilket gör att journalisterna 

tänjer på gränserna. Detta medför att journalistiken riskerar att bli sensationell och 

kommersiell. 
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Utöver ovanstående punkter tar Ghersetti även upp fenomenet elitcentrering. Ghersetti 

menar att aktörerna som är vanligast förekommande i nyhetsrapporteringen 

representeras av en samhällselit. Oftast politisk, ekonomisk, kulturell eller idrottslig. 

Detta kan förklaras av att dessa personer ofta har tillgång till viktig information eller har 

starkt inflytande på samhället. Vidare menar hon att även andra celebriteter, tack vare 

deras livsstil, också utgör ett nyhetvärde (Ghersetti, 2012).  

 

3.2.1 Kändisskap, brott och medial rapportering 
I boken Media, Process, and the Social Construction of Crime, menar Barak (1994)  

att det finns en besatthet av kändisar i medierna och att ett välkänt namn i berättelsen 

ofta gör nyheten. Enkelt uttryckt menar Barak att den avvikelse som krävs för att locka 

medieuppmärksamhet för brott, är att det är begånget av en känd person. Samma brott 

begånget av ”vanliga” medborgare, är inte alls av samma värde. I forskningen framgår 

det att när en känd person misstänks eller döms för ett brott, får personen i fråga ofta 

mer medieuppmärksamhet, än själva brottet i sig. Barak menar att ett brott som saknar 

nyhetsvärde inte prioriteras om det gäller en vanlig medborgare. Däremot blir det direkt 

nyhetsvärde när en känd person är inblandad, oavsett typ av brott. 

 

Barak drar slutsatsen att brott som förtal, skadegörelse och förfalskning garanterat 

skapar stor uppmärksamhet i medierna när det går att knyta en känd person till nyheten. 

Men enligt Barak är det sexuallbrott som dominerar nyhetsagendan i journalistiken. En 

känd person med hög status som oväntat kan kopplas till en misstänkt sexuell handling 

är ett bestående inslag i journalistiken i det postmoderna medielandskapet (Barak, 

1994). 

 

Barak (1994) menar att nyheter som innehåller sex och kända personer ökar 

nyhetsvärdet och skapar nyheter. Under #metoo går det att sammanfatta de flesta 

nyheter med båda ämnena.  
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3.2.2 Journalistikens etiska problem  
I boken Journalistikens etiska problem skriver Ekström och Nohrstedt (1996) att 

journalister känner en osäkerhet gällande konsekvensetik och menar också att det är ett 

reellt etisk dilemma i branschen. Den journalistiska yrkesetiken genomsyras 

genomgående av pliktetik i de yrkesetiska reglerna. Ekström och Norhstedt fann i sin 

studie att journalister i allmänhet ser plikten att granska och informera i allmänhetens 

tjänst som viktigare än att ta hänsyn till vilka konsekvenser en publicering får för 

enskilda individer.  

 

I vår studie kommer inte journalistens åsikt att analyseras eller framföras. Men trots det 

blir teorin intressant att ta del av, då vi undersöker mottagarens bild av etiska problem.  

 

3.3 Teori om medieförtroende 
För att vi i vår studie ska kunna analysera läsarnas förtroende så har vi tagit del av en 

avhandling från Göteborgs universitet skriven av Maria Elliot, Förtroendet för 

medierna (1997). I den redogör hon för vad begreppet “förtroende” innebär. Förtroende, 

eller tillit och tilltro, är ett förhållningssätt till någon eller något. Man litar helt enkelt på 

det man har förtroende gentemot (Elliot, 1997). Men enligt avhandlingen så behöver 

man belysa företeelsen mer ingående än så om man ska analysera begreppet 

medieförtroende. Enligt hennes forskning så skiljer publiken på förtroende mellan 

medierna som organisationer och journalisterna som är verksamma inom medierna.  

 
“Man kan ha lägre förtroende för journalisterna som yrkesgrupp än för medierna i sig. 

Man gör också åtskillnad när det gäller mediet som konstituerar medieinnehållet, och de 

utsagor som förekommer i inslagen. Likaså skiljer man mellan aktörer som generella 

grupper och enskilda aktörer specifikt” (Elliot, 1997, s.32). 
 

I avhandlingen tar hon även upp forskning från Peter Arvidsson (1977) och Hermerén 

(1978). De båda knyter trovärdighetsproblematiken till frågor om objektivitet.  

 

Det skulle till synes handla om att förtroende är något man får om medierna upplevs 

som trovärdiga. Att de är sakliga, objektiva och kunniga. Men Elliot menar att 

förtroendet för medieinstitutionerna varierar över tid. Att det pendlar upp och ner 

beroende på flera andra faktorer. Förändringar av medierna, förändringar inom 

demografi, förändringar av samhällsförtroendet som helhet och förändringar i villkoren 
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för utvärderingen av medierna. Hon menar också att frågan om förtroende är subjektivt, 

en fråga om normer. Vad är högt förtroende respektive lågt och vad avgör det? 

 

I vår studie kommer vi att fokusera på förtroendet gentemot medierna som organisation 

och enligt Elliot så finns de olika parametrar som avgör huruvida förtroendet för mediet 

står sig starkt eller påverkas. Enligt henne blir det en fråga om att vissa 

medieegenskaper inte får finnas hos mediet. Exempelvis inslag av osaklighet eller 

främmande referensramar. Hon menar också att sakkunskapen, kompetensen och 

källans avsikt kan påverka förtroendet. Att inte journalistiken är partisk eller försöker att 

manipulera åt något håll. För att nå trovärdighet och i slutändan förtroende bör 

journalistiken vara objektiv, men även förtroende för samhället i stort är av stor vikt 

(Elliot, 1997).  

 

3.4 Tidigare forskning 
Strömbäck (2001) undersöker hur journalistiken beskriver politik och politiker. 

Strömbäck undersöker även hur journalistikens beskrivningar förhåller sig till 

människors uppfattning och journalistikens betydelse för människors uppfattningar om 

politiker. För att besvara frågorna i sin forskning använde sig Strömbäck av en 

undersökning där 3600 personer svarat på frågor hur politiker uppfattas av människor 

på generell nivå. Syftet var sedan att kunna jämföra resultaten från respondenterna med 

den intramediedata som tagits fram, genom gestaltningsteorin, för att presentera 

journalistikens bilder av politiker. Strömbäck menar att medierna och journalistiken är 

den dominerande källan till att sprida information och han menar också att den 

verkligheten som medierna visar upp, inte är samma som den verkligheten som finns 

bortom journalistiken. Forskningen visar, att förtroendet för dagspress, radio och TV 

som medieinstitutioner, är svalt bland medborgarna.  

 
“Förtroendet för dagspressen och radio/teve som medieinstututioner tycks vara svalt 

och inte särskilt omfattande. Ungefär detsamma gäller tilliten till journalisterna som 

aktörer. Bara drygt var tionde medborgare litar på att journalisterna bemödar sig om att 

vara korrekta. Om frågan hade varit huruvida journalisterna alltid lyckas vara korrekta 

hade situationen varit annorlunda, men i det här fallet indikerat medborgarnas svar en 

låg grad av tillit.” (Strömbäck, 2001, s. 161-162) 
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Enligt forskningen är tilliten till journalisterna som aktörer inte särskilt omfattande. 

Strömbäck menar att sanningshalten brister i uträckning och att anledningen framförallt 

är bristande källkritik och felaktiga vinklar.   

 
“Journalistiken skapar inte misstron, men journalistiken aktiverar misstron hos 

medborgarna och förstärker och kultiverar den genom att gång på gång framställa 

politiker som om de inte går att lita på, som fifflare och som strategiska aktörer.” 

(Strömbäck, 2001, s. 389-390) 
 

Enligt Strömbäck (2001) bjuds medborgarna in som gäster i journalistikens verklighet. I 

ett andrahandsinformationssamhälle är journalistiken den enda form av verklighet som 

finns tillgänglig. En verklighet som tidigare beskrivits vara alternativ till den verklighet 

som finns bortom journalistiken.  

 

Sammanfattningsvis kommer Strömbäck fram till att om förtroendet och intresset för 

politiker sjunker riskerar även medierna och journalistiken att sjunka parallellt med 

intresset för politik och samhälle. De olika sätt som journalistiken använder för att vinna 

förtroende, kan leda till sjunkande förtroende, för både medierna och journalistiken.  

 

Strömbäcks forskning blir både intressant och relevant att ha med som tidigare 

forskning i vår studie då den tar upp både journalistikens förtroende och hur 

journalistiken kan välja att framställa ett ämne. I Strömbäcks forskning handlar det 

framförallt om politik och att när intresset svalnar för politiker så svalnar det även för 

journalistiken. Frågan är då om detta även gäller för kända personer och skandaler 

(Strömbäck, 2001).  

Bryr sig läsarna fortfarande om skandalerna, eller svalnar intresset med tiden?  

 

Liknande frågor tas upp i antologin Misstron mot medier (2017). Där undersöker Jesper 

Strömbäck och Michael Karlsson om medieförtroendet har sjunkit över tid genom en 

panelundersökning som pågick mellan 2014 och 2016. Panelundersökningen kallades 

Demokratipanelen och syftade till att undersöka hur stort förtroende människor har för 

de olika medierna och hur det förändras över tid. Det resultat som presenteras i analysen 

bygger på 29 procent av den totala mängden respondenter, då de 2254 personerna valde 

att svara på samtliga panelfrågor (Strömbäck & Karlsson, 2017).  

 



  
 

14 

Anledningen till att analysen genomfördes, menar Strömbäck och Karlsson var på grund 

av det kraftigt förändrade medielandskapet som utvecklats de senaste åren. Traditionella 

nyhetsmedier pressas ekonomiskt samtidigt som flera alternativa medier har sett dagens 

ljus. 
“Både från dessa och mer etablerade borgerliga röster hörs ofta påståendet att svenska 

medier är vänstervridna.Tillsammans har detta bidragit till att diskussionen om 

förtroendet för traditionella nyhetsmedier har fått en politisk dimension” (Strömbäck & 

Karlsson, 2017, s. 85). 

 

Trots debatten så menar Strömbäck och Karlsson att situationen inte är lika extrem som 

i USA, där president Trump myntade uttrycket “Fake news” som en kritik mot 

traditionella medier. De menar att man inte behöver söka länge för att nå påståenden om 

att förtroendet för svenska medier sjunker (Strömbäck & Karlsson, 2017).  

Av de 2254 svaren som de presenterar i sin analys når Strömbäck och Karlsson 

slutsatsen att medieförtroendet är stabilt. De menar att förtroendet för svenska 

journalister och nyhetsmedier inte går att spåra, det finns däremot återkommande 

undantag (Strömbäck & Karlsson, 2017).  

 
“Det handlar om Sverigedemokraternas sympatisörer. De skiljer ut sig både genom att 

ha lägre förtroende för svenska journalister och nyhetsmedier och genom att deras 

förtroende har sjunkit över tid. En slutsats som kan dras av detta är följande: Det är inte 

bland svenska folket i stort som förtroendet för svenska journalister och medier har 

sjunkit under de senaste åren. Det är bland Sverigedemokraternas sympatisörer.” 

(Strömbäck & Karlsson, 2017, s. 93). 

 

Slutsatsen som Strömbäck och Karlsson når är intressant, och relevant för vår studie. 

Men med hänsyn till Sverigedemokraternas framväxt utgör de med sviktande förtroende 

snart en stor del av befolkningen.  
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4 Metod och material 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår valda metod, tillvägagångssättet i 

insamlingen av materialet, urvalet, metodkritik, undersökningens tillförlitlighet samt 

forskningsetiska överväganden.  

 

4.1 Forskningsansats 
Valet att studera läsaren och allmänhetens bild av journalistiken efter #metoo grundades 

i att vi vid flera tillfällen diskuterat journalistikens eventuella påverkan på 

rättssamhället. Efter #metoo har flera personer blivit av med sitt arbete till följd av 

mediernas rapportering och vi var intresserade av att titta närmare på hur läsaren och 

allmänheten uppfattade publiceringarna. Sitter fortfarande tidningarnas rubriker kvar i 

läsarens minne och har de värsta rapporteringarna lämnat spår som inte går att släta ut 

igen? För att undersöka detta valde vi att använda oss av en enkätstudie med kvantitativ 

ansats. Genom nio strukturerade frågor, med fyra icke-struktererade tilläggsfrågor, 

samlade vi in svar från 214 anonyma respondenter (bilaga 2). 

   

4.2 Pilotstudie 
För att få en så hög standardisering och så god strukturering som möjligt valde vi att 

genomföra en pilotstudie. Trost och Hultåker (2016) menar att en hög grad av 

standardisering leder till att alla svar uppfattas likadant från samtliga respondenter. För 

att mäta det valde vi, genom ett bekvämlighetsurval, att skicka ut enkäten till tio 

personer. Respondenterna som genomförde pilotstudien var fyra kvinnor och sex män, 

samtliga i åldrarna mellan 25 och 75 år. Anledningen till att vi valde att skicka 

pilotenkäten till personer med så stor skillnad i ålder var för att få en bild av hur 

frågorna tolkades av personer i olika åldrar. De svar vi fick tillbaka hjälpte oss att 

formulera om vissa frågor. Bland annat visade det sig att två av frågorna uppfattades 

likadant vilket resulterade i att samtliga respondenter svarade samma sak på de båda 

frågorna. Vi valde därför att formulera om den ena frågan, och således ta bort den andra. 

Vi valde att testa fyra olika icke-strukturerade frågor i pilotstudien. Trost och Hultåker 

(2016) varnar för enkäter med icke-strukturerade frågor. De menar att det är tekniskt 

svårt att få till och att det kan resultera i svårtolkade svar. Samtliga respondenter visade 

god förståelse för frågorna vilket resulterade i bra svar och fylliga citat. 
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4.3 Avgränsningar och insamling av material 
Vi valde i denna studie att titta närmare på mottagarens uppfattning om journalistiken, 

med en specifik inriktning på förtroendet efter rapporteringen kring #metoo. Vi avsåg 

därför att i denna studie inte analysera vad som faktiskt rapporterats, utan avgränsade 

oss till att fokusera på rapporteringens effekt och läsarens uppfattning.  

 

Frågorna som vi valde att ställa i enkäten (bilaga 2) syftade framför allt till att få fram 

kvantitativ data. De strukturerade frågorna som vi valde att ställa hade tagits fram 

mycket tack vare pilotenkäten som skickades ut. De inledande frågorna bestod av 

åsiktsfrågor, där respondenterna fick ta ställning till ett antal påståenden och frågor 

(Trost & Hultåker, 2016). En av enkätens frågor var, hur mycket tog du del av 

mediernas rapportering om #metoo? Genom att formulera de strukturerade frågorna 

med en svarslinje från 1 och 5, där 1 i regel innebar lågt och 5 i regel innebar högt, fick 

respondenterna ta ställning. Genom att ställa frågor som genererade svar med 

respondentens uppfattning och förtroende kunde vi få en övergripande bild över 

resultatet. Trost och Hultåker (2016) menar att formuläret ska se likadant ut för samtliga 

respondenter och att det krävs en hög standardisering för att man ska kunna dra 

jämförelser. För att man ska kunna uttala sig om populationen, och inte bara urvalets 

bild, krävs hög grad av standardisering. För att kunna ta fram kvalitativ data från 

studien valde vi att först formulera en strukturerad fråga, med ja och nej alternativ, där 

respondenten fick ta ställning. Enligt Fink (2009) är ja- och nej-frågor enkla för 

forskaren att analysera. Men resultatet kan bli snedvridet då det kan finnas nyanser i 

respondenternas åsikter. Efter den strukturerade frågan valde vi därför att infoga en 

svarsruta, där möjligheten gavs till respondenten att utveckla sitt svar. Trost och 

Hultåker (2016) menar att det vanligtvis är tidsödande att handskas med skrivna svar 

och att svaren kan resultera i flera dimensioner. De poängterar dock att det är bra och 

intressant med icke-strukturerade frågor, då man ofta kan få information om hur 

respondenterna associerar.  
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4.3.1 Urval 
Vi valde att använda ett strategiskt urval för att sedan gå över till ett obundet 

slumpmässigt urval. Det kan initialt låta underligt att använda sig att både strategiskt 

och slumpmässigt urval, men för att få så varierade svar från respondenterna som 

möjligt valde vi att välja urval och placering med omsorg. Trost och Hultåker (2016) 

menar att strategiska urval i huvudsak används för att få variation i svaren, men att 

svaren inte är representativa statistiskt. För att få representativitet valde vi därför att 

även använda oss av ett obundet slumpmässigt urval. 

 

Vi valde att dela enkäten på Facebook (bilaga 1). För att få en god variation på svaren 

valde vi att publicera enkäten i grupper med olika geografiska ursprung. För att få ett så 

representativt resultat som möjligt tog vi hänsyn till vilka specifika grupper enkäten 

skulle publiceras i och vi valde att fokusera på grupper utan några uttalade politiska 

eller religiösa värderingar. Grupperna som valdes var grupper där medborgare samlas 

för att informera och diskutera respektive stad med varandra. Vi kan som forskare inte 

på något vis garantera att det är politiskt neutrala åsikter som samlats in genom enkäten, 

vi kan inte heller påverka hur många som faktiskt nåtts av den. Men genom vårt 

strategiska urval skapade vi åtminstone förutsättningar för att nå en stor del potentiella 

respondenter.  

 

För att inte bara få respondenter från en del av Sverige valde vi att dela vår enkät i 

Facebookgrupper med anknytning till olika städer. De grupper vi inledningsvis delade 

enkäten i var:  

 

1. Visit Helsingborg (8900 medlemmar) 

2. Göteborg - The official Guide (117 000 medlemmar) 

3. Visit Stockholm (228 000 medlemmar) 

4. Visit Östersund (9600 medlemmar) 

5. Kalmar Kommun (10900 medlemmar) 

6. Kalmargruppen (18000 medlemmar) 
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Vi kunde inte försäkra oss om att det skulle bli en god variation, men genom att 

specifikt välja Facebookgrupper genom ett strategiskt urval skapades möjligheten till 

detta. I Facebookgrupperna, med rötter från olika delar av Sverige, tillämpades ett 

slumpmässigt urval. Trost och Hultåker (2016) menar att obundna slumpmässiga urval i 

princip ska kunna ge statistisk mening och vara representativa. Vi kunde inte på något 

vis påverka vilka som är medlemmar i tidigare nämnda grupper, och vi kunde inte heller 

styra vilka som valde att svara på enkäten. 

 

För att få så många och olika svar som möjligt valde vi att inrikta oss på grupper där vi 

trodde att det fanns en bredd i ålder och politisk åsikt. Genom att ha med frågan om 

ålder och kön i enkäten kunde vi analysera svaren djupare. Men huvudfokus var 

fortfarande hur de svarande uppfattar journalistiken och hur mediernas rapportering 

påverkat dem. Utöver ovan nämnda Facebook-grupper delades även enkäten på våra 

egna profiler och i en studentgrupp från Kalmar. Anledningen till att vi valde Facebook 

som plattform var för att vi ville få stor spridning på enkäten men samtidigt kunna 

reglera i vilka grupper den skulle publiceras i. Enkäten stängdes när vi hade uppnått 

över 210 svar.  

 

4.4 Metodkritik 
Innan enkäten skickades ut diskuterade vi huruvida vi skulle ha med kvalitativa inslag 

eller inte. Inledningsvis var tanken att vi skulle ha personliga intervjuer där vi kunde få 

kvalitativa citat och dra slutsatser utifrån det. Men efter att vi provat en enkät på ett 

antal testpersoner kom vi överens om att en enkät med både strukturerade och icke-

strukturerade frågor skulle passa bäst till att besvara de frågeställningar som valts i 

studien. När vi inledde skapandet av enkäten var vi inte säkra på vilka frågor som skulle 

vara enkla, respektive svåra, att svara på för respondenten. Men genom att skicka ut 

enkäten och testa den på ett antal respondenter kunde vi analysera provsvaren, och på så 

vis ändra och anpassa frågorna så att det var enkla att förstå. 

 

Vi valde att ge respondenterna möjlighet att i text utveckla sina svar under vissa frågor. 

Det skulle ge oss ytterligare information om respondentens tankar och åsikter. Några av 

respondenterna valde att inte utveckla sina svar vilket resulterade i att vi inte fick den 

information vi sökte. Hade vi istället valt att ge respondenterna en enklare fråga med 

olika svarsalternativ, som preciserade det tidigare svaret, hade vi fått veta mer ingående 
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vad respondenterna menade. Detta problem upptäcktes framförallt vid fråga 9, då 

respondenterna fick svara på hur rapporteringen påverkat deras förtroende. Svarade en 

respondent att förtroendet för journalistiken påverkats, men inte utvecklade sitt svar i 

textrutan, så var det inte möjligt att ta reda på huruvida förtroendet ändrats i en positiv, 

eller negativ riktning.  

I vissa fall, då respondenten svarat att förtroendet inte påverkats, kunde vi genom 

tidigare svar i enkäten utläsa huruvida det generella förtroendet för journalistiken var 

lågt eller högt. 

Vi reflekterade mycket kring huruvida studien skulle vara genusanpassad eller inte. 

Studien ämnade att undersöka läsarens och samhällets bild av journalistiken och därför 

var könsfrågan inte central. Däremot kunde det finnas intressanta skillnader mellan 

könen och även om vår studie i huvudsak inte inriktade sig på genusfrågan så var det 

relevant att ha med könsfrågan i enkäten.   

 

Det var inte möjligt för oss att bestämma vem som kan klassas som läsare eller vilka 

personer som kan anses stå för samhällets bild och uppfattning. Men för att försäkra oss 

om att en så bred grupp som möjligt svarade på enkäten så valde vi att ha med en fråga 

om respondentens ålder. Med en 20-årig variation mellan svarsalternativen så fick vi 

reda på om personerna var mellan 0 och 20 år, 20 till 40 år och så vidare. Själva 

resultatet av analysen påverkades inte speciellt mycket av respondenternas ålder men 

tack vare denna enkätfråga kunde vi redovisa ett brett analysmaterial.  

 

Det finns risker med att använda sig av Facebook. Weibull och Wadbring (2014) menar 

att traditionella medier oroats av de sociala mediernas expansion. Framförallt då det 

främst lockar den yngre publiken, medan den traditionella dagspressen, respektive radio 

och TV har kvar den äldre publiken. De vanligaste användarna på Facebook är personer 

i åldrarna 20 till 40, vilket vi anser är kritik mot vårt val att använda plattformen. Vi var 

medvetna om att de något äldre i samhället inte är lika tillgängliga på Facebook och 

räknade således med att representationen från respondenter med åldern över 60 år skulle 

vara relativt låg.  

 

Enkäten undersöker heller inte huruvida sociala medier påverkat läsaren. Ett ämne vi 

diskuterat är hur sociala medier påverkat samhället i allmänhet, men också hur läsarna i 

synnerhet påverkats under #metoo. Weibull och Wadbring (2014) menar att de 
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traditionella medierna och de sociala nätverken i stor utsträckning är olika slags 

verksamheter. Samtidigt tror vi att de flesta nyheter som sticker ut har en förmåga att 

stanna kvar och florera en längre period i social medier, än i den traditionella 

journalistiken. Hur mycket sociala medier och dess återkommande uppdateringar 

påverkar allmänhetens bild undersöks inte i denna studie.  

 

 

Vi ställer oss även kritiska till att lägga för stor värdering i antalet medlemmar i de 

valda Facebook-grupperna. Med tanke på att ingen av oss var administratörer på någon 

av de valda sidorna, räknade vi inte med att våra inlägg skulle resultera i någon notis till 

medlemmarna då inläggen endast publicerades i diskussionsforumet. Antalet 

medlemmar som enkäten faktiskt nådde ut till i de aktuella grupperna går inte att koppla 

till antalet medlemmar grupperna faktiskt hade. Faktorer som algoritmer, antal 

kommentarer och gilla-markeringar påverkar inläggets synlighet i gruppen. Dessa 

faktorer kunde vi som forskare inte påverka.  

 

4.5 Undersökningens tillförlitlighet  
Traditionellt menar man att reliabilitet är ett mätvärde på huruvida en undersökning är 

tillförlitlig eller inte. Vilket betyder att andra forskare hade nått samma resultat om de 

genomfört undersökningen vid ett annat tillfälle (Trost & Hultåker, 2016).  

Detta förutsätter att ett statiskt förhållande råder, där alltid samma människor med 

samma sinnesnärvaro deltar i undersökningen. Enligt Trost bör man istället tänka att 

man ständigt befinner sig i en process, och att man ska förvänta sig skilda resultat vid 

olika tidpunkter. Då vi inte kan garantera att samma respondenter hade deltagit i studien 

vid ett senare tillfälle kan vi heller inte garantera att samma resultat hade uppnåtts. Vi 

utformade dock frågorna på ett tydligt sätt med enkla satser för att undvika missförstånd 

och då vår studie undersökte långsiktiga förändringar uppnådde vi även konstans i 

frågorna. Det spelade alltså ingen roll vilken tid på dygnet respondenterna svarade eller 

om de hade gjort det två dagar efteråt, de hade förmodligen svarat likadant. 

 

För att validitet, eller giltighet, ska uppnås i en studie menar Trost och Hultåker (2016) 

att frågan skall mäta det den avser att mäta. Man kan enligt dem uppnå låg validitet trots 

hög reliabilitet, om missförstånd uppstår i frågeställningen eller om frågorna man ställer 

enbart täcker en del av sammanhanget.  
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För att uppnå validitet i vår studie strävade vi efter att ha ett direkt samband mellan våra 

enkätfrågor och våra frågeställningar. Vi utformade även frågorna på ett sådant sätt att 

missförstånd skulle undvikas.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Det humanistiska och samhällsvetenskapliga rådet listade 1990 forskningsetiska 

principer som gäller för forskning inom humanism och samhällsvetenskap. Dessa 

principer gäller även för Vetenskapsrådet som listar fyra huvudkrav som skall beaktas 

vid forskning: 

 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 

 

Dessa huvudkrav syftar till att forskaren skall uppnå god  

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Samtliga av dessa huvudkrav är något som vi beaktat och tagit hänsyn till under hela 

vårt arbete med studien. Det första kravet, informationskravet, syftar till att underrätta 

uppgiftslämnare om deras roll i projektet och att deltagandet är helt frivilligt. Även 

studiens syfte skall redogöras för deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  

I samtliga inlägg som vi skrev på Facebook när vi delade enkäten informerade vi 

deltagarna om syftet och att de gärna fick delta. Således var deltagandet helt frivilligt 

(bilaga 1).  

Det andra kravet, samtyckeskravet, berör frågor om deltagarens samtycke. Att 

deltagaren själv har rätt att avgöra huruvida den vill medverka i undersökningen eller 

inte (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Då vår enkät var webbaserad och den delades på 

Facebook i olika grupper så vände vi oss inte direkt till individer. Detta medförde att 

respondenten helt och hållet själv valde huruvida den ville delta eller inte.  

 

Det tredje kravet, Konfidentialitetskravet, innebär att deltagare i en studie själva ska 

kunna bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta i en studie. Om de 

begär att deras medverkan ska avbrytas ska de kunna strykas ur undersökningen utan 
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konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002, s.10). Detta kravet var svårt att ta hänsyn till då 

vi aldrig träffade eller hade kontakt med våra respondenter. Då vår enkät var anonym 

hade det varit svårt att utesluta deras svar från vårt övergripande resultat. Hade de dock 

velat avbryta sitt deltagande under enkäten hade svaren inte registrerats.  

Slutligen skriver Vetenskapsrådet ett fjärde krav som berör beroendeställning och 

påtryckningar. Nyttjandekravet syftar till att skydda respondenten och respondentens 

svar från påverkan av forskaren (Vetenskapsrådet, 2002, s.11).  

Detta krav följdes i vår studie då vi inte har en personlig koppling till respondenten eller 

helt enkelt vet vem som svarat vad i enkäten.  

 

Utöver detta informerade vi samtliga respondenter om anonymiteten och att deltagandet 

var helt frivilligt (bilaga 1). Vi meddelade också i en underrubrik i enkäten att inga svar 

gick att härledas tillbaka till några särskilda personer.  
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet från enkäten som delades på 

Facebook. Totalt besökte 216 personer enkäten. Det interna bortfallet mättes till två 

respondenter. Anledningen till att två svar räknas som internt bortfall är då de skickat in 

enkäten utan att besvara frågorna.  

 

I några av frågorna fick respondenten en linje med svarsalternativ från siffran 1 till 5. 

Då exempelvis siffran 1 stod för “inget förtroende” och siffran 5 för “stort förtroende”.  

Valde respondenten att svara i mitten, det vill säga siffran 3, har den svaranden visat att 

den till viss del har förtroende, och anses därför tillhöra den grupp som har svarat att de 

har någon typ av förtroende. I övriga frågor blev respondenten erbjuden fasta 

svarsalternativ som exempelvis “bra” eller “dåligt”. Från och med underkategori 5.5 har 

respondenterna haft möjligheten att utveckla sitt svar i text. De svar som varit utförliga 

presenteras under respektive fråga.    

 

5.1 Kön och ålder 
Respondenterna i enkäten bestod av 114 män, 99 kvinnor och en icke-binär. N blev 

således 214 (graf 1). Majoriteten av respondenterna var mellan 20 och 40 år gamla (graf 

2). 

 

 
Graf 1. Respondenternas kön, n = 214. 
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Graf 2. Respondenternas ålder, där 162 personer uppgav att det var mellan 20 och 40 år gamla, n = 214. 
 

5.2 Det generella förtroendet för den svenska journalistiken 
I resultatet från fråga 3 (graf 3) visar respondenterna variation i sina svar. Majoriteten 

av svaren, 31.8 procent, ligger mittemellan “inget förtroende” och “stort förtroende”.  

9.3 procent av respondenterna har svarat att de generellt inte har något förtroende för 

den svenska journalistiken. En tydlig minoritet, 4.7 procent, har svarat att de har ett stort 

förtroende.  

 

 
Graf 3. Respondenternas förtroende för den svenska journalistiken, n = 214. 
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5.3 Hur mycket tog läsarna del av rapporteringen?  
Enligt enkätstudien har respondenterna varit aktiva och tagit del av mediernas 

rapportering under #metoo. Av n 213, svarande 86.4 procent att de tagit del av eller till 

och med tagit stor del av rapporteringen. Graf 4 visar även att 4.2 procent inte alls tagit 

del av mediernas rapportering under #metoo. 

 

 
Graf 4. Respondenternas svar på hur mycket de tog del av mediernas rapportering om #metoo, n = 213. 
 

5.4 Den generella uppfattningen om rapporteringen 
På fråga 5 fick respondenterna svara på hur de uppfattade den svenska journalistikens 

rapportering om #metoo. Här har en tydlig majoritet, 37.4 procent, av respondenterna 

valt att svara mitt emellan “väldigt dåligt” och “mycket bra”. Minst antal svar på frågan 

om hur den svenska journalistikens rapportering om #metoo uppfattades, var 

alternativet “mycket bra”. Endast 4.7 procent av respondenterna valde detta alternativ 

(graf 5).  
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Graf 5. Respondenternas generella uppfattning om den svenska journalistikens rapportering om #metoo, n = 214. 
 

5.5 Så uppfattades namnpubliceringen under #metoo 
Nära hälften av respondenterna, 42.7 procent, tycker att namnpubliceringar är dåliga. 

Den näst största gruppen, 40.4 procent, tycker att det beror på omständigheterna. De 

övriga 16.9 procenten menar att det är bra med namnpubliceringar (graf 6).  

 

 
Graf 6. Respondenternas uppfattning om namnpubliceringar under #metoo, n = 213. 
 

I fråga 6 gavs respondenterna möjligheten att utveckla sina svar i en tom svarsruta. 

Nedan följer några citat med de svarandes uppfattning om namnpubliceringen av 

brottsmisstänkta gärningspersoner under #metoo. 
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“Tycker det är väldigt illa att publicera misstänktas namn (känd eller okänd) när dom i processen 

bara fortfarande är misstänkta för brott och inte dömda” 
 

“Ingen är skyldig förrän den är dömd” 
 

“Nyheten om #metoo borde ha hanterats som värdebärande diskussion i fråga om etik, moral, 

jämställdhet mellan kön, etnisk tillhörighet, sexuell orientering och inte minst - rumsrena 

arbetsförhållanden. Istället centraliserades rapporteringen till ett fåtal utvalda personer. 

Resultatet blev ett öppet krig mellan män och kvinnor” 
 

“Medierna var fruktansvärt snabba på att dela ut domar och "svartlista" personer utan några som 

helst bevis förutom anklagelser” 
 

“Jag anser att man alltid har rätt att publicera namn på misstänkta då det är av allmänhetens 

intresse” 
 

“I vissa fall är det bra att de hängs ut, dock kan det få fatala konsekvenser för oskyldiga då 

journalister inte faktakollar utan bara kör för drev ( ex. Benny Fredriksson). Alla andra ska hållas 

ansvariga för agerande men journalister rannsakar aldrig sig själva” 
 

“Häng ut svinen så alla vet vem dem är” 
 

“Ifall personen är dömd borde namn framgå, likaså borde namn på dömda våldtäktsmän och 

pedofiler rapporteras. Annars gäller oskyldig till motsatsen bevisas och namngivning bör kunna 

dömas som förtal” 
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5.6 Så påverkades bilden av Martin Timell efter anklagelserna 
Den journalistiska rapporteringen om programledaren Martin Timell tycks ha haft stor 

påverkan på respondenterna (graf 7). 38.3 procent menar att rapporteringen har haft 

väldigt stor påverkan på bilden de har av Timell efter anklagelserna. En minoritet, 10.7 

procent, svarade att rapporteringen inte alls påverkat deras bild av programledaren. 

 
Graf 7. Respondenternas svar om hur deras bild av Martin Timell påverkades efter anklagelserna, n = 214. 
 

En respondent som svarat att bilden av Timell inte alls påverkats av mediernas 

rapportering uppger att det beror på att personen bryr sig väldigt lite om sådan 

rapportering så länge inte någon person är dömd. En annan respondent menar att det är 

domstolen som dömer, inte medierna. Därför la respondenten inte någon större vikt vid 

rapporteringen förrän saken var prövad. En annan respondent menar att bilden 

påverkades väldigt mycket, och har svarat att “en barndomsidol förstördes”. Nedan 

följer fler citat från respondenterna: 

 
“Hans yrkesroll och prestationer tappade helt betydelse, efter metoo är bilden av Martin en 

obehaglig man bara” 
 

“Fick en ny bild av honom, trodde han var snäll” 
 

“Från att inte ha någon åsikt alls till att tycka illa om honom och det var såklart enbart mediernas 

förtjänst” 
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“Timell gick från mysig snickarfarbror till kvinnofridsķränkare i mina ögon. Det medierna 

skriver påverkar” 
 

“Fick ändrad syn av honom. Innan va han en snäll och händig snickare i Äntligen hemma, efter 

metoo mer en ”äckelgubbe” 
 

“Han var min "barndoms idol" från äntligen hemma, på rymmen med flera produktioner som en 

att se upp till. Han blev utmålad som ett drägg som jag inte personligen kände igen” 
 

“Han blev friad, alltså oskyldig” 
 

“Hade ingen större bild av honom innan rapporteringen”  
 

 
5.7 Ändrades bilden trots frigivning? 
I frågan huruvida Timells frigivning i domstol påverkade bilden av honom hos 

respondenterna var majoriteten tydlig. 34.6 procent valde att svara att Timells frigivning 

påverkade deras bild “väldigt lite” medans 7.5 procent svarade att det påverkade väldigt 

mycket (Graf 8). Om bilden inte påverkades för att respondenten inte tog hänsyn till 

anklagelserna eller att de fortfarande anser att Timell är skyldig går inte att läsa ut av 

grafen. Däremot fick respondenterna utveckla sitt svar på frågan.  

 

 
Graf 8. Respondenternas svar på hur bilden av TImell påverkades efter frigivningen, n = 214. 
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En av respondenterna som svarade att det påverkade väldigt lite utvecklar sitt svar och 

förklarar att även om Timell blivit friad har synsättet inte ändrats, personer tycker 

fortfarande inte om Timell. En annan respondent menar att Timell redan är socialt dömd 

och att det lever kvar med tanke på att han var i blåsvädret under en lång tid. En annan 

förklarar att den starka bild som inpräntats av Timell som kvinnofridskränkare, och hur 

svårt det är att fälla män i dessa frågor, inte påverkas av en friande dom. Vilket 

respondenten även menar är fel. En annan svarande är inne på samma spår och menar 

att det är svårt att glömma anklagelserna och att mediernas bild fortfarande sitter kvar. 

De fanns även de som inte hade vetskapen om att Timell faktiskt blivit friad i domstol.  

 

7.5 procent svarade att bilden av Timell påverkades väldigt mycket efter att han friats i 

domstol i juni 2018. En respondent menar att det påverkade väldigt mycket, då det var 

fel att han friades. En annan menar att det påverkade väldigt mycket och tycker att det 

är synd att Timell fick utstå så mycket negativ publicering. Respondenten tror dock att 

alla de kvinnor som säger att de blivit sexuellt utsatta av honom, talar sanning. Nedan 

följer fler åsikter kring hur bilden av Timell påverkades efter frigivningen från 

anklagelserna: 

 
“Du kan vara oskyldig enligt lagbalken och fortfarande vara skyldig till ett brott. Bevisen är ju 

svåra att plocka fram såhär långt efteråt” 
 

“Jag tror mer på offret som anmälde Martin Timell” 
 

“Sveriges rättsystem är åt helvete!” 
 

“Han är ju dömd av folket tyvärr” 
 

“Trots att han blev friad så måste det ligga någon mer eller mindre sanning i berättelserna, så 

bilden av honom som man fick under metoo är fortfarande kvar” 
 

“Medierapporteringen kring frikännandet var rätt skral jämfört…” 
 

“Man kan vara ett svin och göra sviniga saker även om det inte går att bevisa i rättegång” 
 

“Med tanke på allt man hört så är det svårt att förlåta honom” 
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“Lät inte skriverierna påverka nämnvärt. Visst, ingen rök utan eld men är man friad så är man” 
 

“Tycker lite synd om honom eftersom han blev så uthängd och inte alls lika mycket rapporter 

angående friande dom” 
 

“Nu är jag inte lika säker på vad jag tycker om honom. Svårt att veta då jag inte var med i 

situationen och därmed inte kan bilda en egen åsikt om det” 

 
 
5.8 Så påverkades förtroendet efter rapporteringen 
Majoriteten svarande menar att förtroendet har påverkats efter rapporteringen om 

#metoo.  

De som har svarat att rapporteringen har påverkat deras förtroende lite eller väldigt lite 

är sammanlagt 81 personer, 37.9 procent av respondenterna (graf 9). Den andra halvan, 

som menar att den svenska journalistikens förtroende har påverkats efter rapportering 

om #metoo, är sammanlagt 133 personer och totalt 62.1 procent. 

 

  
Graf 9. Respondenternas svar på hur förtroendet för den svenska journalistiken påverkats efter #metoo, n = 214. 
 

På frågan om förtroendet har påverkats efter rapporteringen om #metoo svarade 62.1 

procent att det hade påverkats eller tillochmed att det hade påverkats väldigt mycket. 

Huruvida det påverkats till det bättre eller till det sämre går inte att utläsa av grafen. Inte 

heller varför det påverkats.  
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Totalt har 18 respondenter svarat att deras bild har påverkats väldigt mycket (graf 9). 

Av de 18 har 10 valt att utveckla sitt svar. Samtliga 10 menar att deras förtroende för 

journalistiken har förändrats till det sämre efter #metoo. En av de respondenter som 

svarat detta uttrycker sig ytterligare genom att poängtera att de ord och rubriker som 

valdes la skuld och fokus på de utsatta kvinnorna istället för förövarna. Det resulterade i 

att förtroendet sjönk ytterligare för den svarande. Många av de andra respondenterna 

som säger att deras förtroende påverkats negativt menar att det beror på att den svenska 

journalistiken är sensationssökande.  

 

Det framförs också i svarsrutan att respondenternas förtroende påverkats mycket då 

journalistiken handlar om “clickbaits” snarare än att förmedla nyheter. En respondent 

menar att det går emot journalistikens etik att skriva ut namn på dömda brottslingar, 

men poängterar ironiskt att uthängningar av oskyldiga personer med namn och bild 

baserat på tveksamma källor går bra. En annan svarande menar även att förtroendet 

påverkats negativt då den upplever att brottsutövare hålls om ryggen av journalistiken. 

 

Av de 133 som angett svarsalternativ 3, 4 eller 5 var det 62 personer som valde att 

utveckla sina svar. Merparten av dessa, 52 personer, skriver att förtroendet har 

påverkats i negativ riktning medan 10 respondenter anser att det utvecklats i positiv 

riktning. Totalt sett upplever alltså 24.3 procent av samtliga 214 respondenter att 

förtroendet i någon mening påverkats negativt medan 4.7 procent anser att förtroendet 

påverkats i positiv riktning. 71 personer, 33.2 procent, anser att förtroendet har 

påverkats men utvecklar inte varför (graf 10).  

 

Resterande 81 personer, 37.9 procent av respondenterna, svarade att förtroendet har 

påverkats lite eller väldigt lite. 37 av de 81 respondenterna menar att deras bild inte 

påverkats då deras förtroende för journalistiken var lågt sedan tidigare. 21 av de 37 

personerna har inte utvecklat sina svar, men genom att titta på deras tidigare svar kan 

man utläsa att personerna har eller har haft en negativ bild och ett lågt förtroende för 

journalistiken sedan tidigare. Övriga 16 av de 37 respondenterna har valt att utveckla 

sina svar ytterligare. En av de svarande skriver att förtroendet inte påverkats, då 

personen aldrig haft ett stort förtroende för medierna och reportrarna. En annan menar 

att förtroendet har blivit mindre då medierna hängde ut folk utan att de dömts för något 
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samtidigt som identiteter på våldtäktsmän och mördare inte offentliggörs för 

allmänheten.  

 

 
Graf 10. Respondenternas svar på hur förtroendet för den svenska journalistiken påverkats efter #metoo, n = 214. 
 

 

De övriga 44 respondenterna som svarat att deras förtroende inte påverkats menar att de 

sedan tidigare har haft ett högt förtroende för journalistiken. Detta kan man utläsa av 

deras tidigare svar i enkäten. Av dessa 44 är det 22 personer som förtydligar detta 

genom ett skriftligt svar. De menar att förtroendet är kvar sedan tidigare och att det 

förblir högt. Det poängteras även att det var bra att medierna skrev om #metoo och 

journalisterna gjorde sitt bästa för att lyfta de historier som var mörka. Totalt var det 

alltså 20.5 procent av respondenterna som tycker att rapporteringen inte påverkat då de 

hade högt förtroende sedan tidigare. 17.3 procent av respondenterna anser att 

förtroendet inte påverkat då de sedan tidigare inte hade något förtroende för den svenska 

journalistiken.  

 
“Jag har blandade åsikter angående #metoo rapporteringen. Jag tycker att rapporteringen om 

#metoo var bra då den öppnar många ögon för ett pågående problem. Däremot så tycker jag att 

flera obefogade personangrepp borde undvikts då #metoo ibland gick från att påpeka en 

pågående problematik till en ”man hunt”.  
 

“Svenska journalistkåren är egentligen i väldigt stor utsträckning, en samling amatörbloggare” 
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“All svensk journalistik är undermålig. Den vinklas efter vilken typ av partitillhörighet som den 

anställdes arbetsplats har. Alltså är den partisk och således helt opålitlig” 
 

“Tycker inte om när massmedia följer populistiska vindar och vänder kappan. Känns som det är 

mer så nuförtiden, men jag vet inte riktigt” 
 

“Media känns inte inte trovärdig längre då den verkar styras av politiska ideologier och känslor 

snarare än opartiskhet och fakta” 
 

“Mitt förtroende är kvar trots felrapporteringar” 
 

“Både ja och nej. Svensk journalistik har redan tidigare gjort sig skyldig till karaktärsmord, som 

exempel kan nämnas fallet med Ola Lindholm samt skvallerpressens ofta förekommande egna 

sanningar. Det är dags för det svenska medialandskapet i stort att se till hur rutinerna ser ut. Vad 

vill vi med vår rapportering? Vem är den för? Av allt att döma är det åter dags att ta upp 

skillnaden mellan vad som är att betrakta som "allmänintresse" och vad som kan vara "av 

allmänt intresse", eftersom många av våra journalistiska kanaler helt klart verkar ha en luddig 

uppfattning om distinktionen däremellan” 
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6 Analys 
Nedan analyserar vi våra svar från den webbenkät som vi spred på Facebook. Syftet 

med den här studien är att undersöka hur läsarna uppfattade mediernas rapportering 

under #metoo och om förtroendet för den svenska journalistiken påverkats efter 

namnpubliceringar av brottsmisstänkta kända gärningsmän. 

 

6.1 Medieförtroendet och namnpubliceringen 
I en studie från 2017 menar Strömbäck och Karlsson att det generella förtroendet för 

den svenska journalistiken är stabilt men att det finns vissa undantag. De menar också 

att det svenska medielandskapet ständigt förändras och att den traditionella 

journalistiken ofta ifrågasätts (Strömbäck & Karlsson, 2017). Även om de flesta 

respondenter svarat varken högt eller lågt så har 10 personer, 4.7 procent, svarat att de 

har högt förtroende för journalistiken. Det är svarsalternativet med minst antal röster 

och vi kan därför konstatera att förtroendet generellt sett inte är högt hos respondeterna. 

Enligt enkäten var det dessutom 20 personer, 9.3 procent, som svarade att de inte har 

något förtroende över huvud taget, alltså fler än de som anser att de har högt 

förtroendet. Maria Elliot (1997) menar att nyhetsmedierna enbart kan uppnå 

trovärdighet och förtroende om journalistiken är saklig och objektiv. En respondent 

menar att medierna inte känns trovärdiga längre då de verkar styras av politiska 

ideologier och känslor snarare än opartiskhet och fakta.  

 

Respondenterna svarade övervägande att förtroendet för den svenska journalistiken 

påverkats efter #metoo. De svarade även att rapporteringen om kampanjen i sin helhet 

varken varit bra eller dålig. De som uppfattade rapporteringen som mycket bra var 

endast 4.7 procent av respondenterna medan 13.6 procent svarade att de upplevde 

rapporteringen som mycket dålig.  

 

En stor del av respondenterna, 62.1 procent ansåg att rapporteringen om #metoo i någon 

grad har påverkat antingen till det bättre eller till det sämre. Av de 24.3 procent som 

angett att det faktiskt påverkats till det sämre var det bland annat en respondent som 

ansåg att journalistiken, i jakt på läsare, struntade i den personliga integriteten hos de 

brottsmisstänkta gärningsmännen. En annan som svarade att #metoo har påverkat 

förtroendet negativt menar att medierna verkar vältra sig i tragedier och skandaler och 

respondenten efterlyser även en mer saklig och mindre känslomässig rapportering.  
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Det var även en del, 4.7 procent, som ansåg att rapporteringen påverkat förtroendet till 

det positiva. Här menar en respondent att kvinnor äntligen fick en talan och att 

nyhetsmedierna visade styrka som valde att ta upp ämnet på det sättet som de gjorde. 

Utöver dessa var det 33.2 procent som angav att förtroendet påverkats men som inte 

angav varför. Vi kan därför utläsa att förtroendet för den svenska journalistiken på ett 

eller annat sätt påverkades av rapporteringen under #metoo. Vi kan även notera att 

rapporteringen i sin helhet, generellt, inte uppfattades som varken bra eller dålig.  

 

En stor fråga som präglade rapporteringen om #metoo var namnpubliceringen av de 

personer som misstänktes för brott. Denna fråga togs även upp som en av anledningarna 

till att rapporteringen påverkade förtroendet negativt för en del respondenter. Frågan 

visade sig vara en vattendelare.  

42.7 procent av respondenterna ansåg att namnpubliceringen var dålig medan 40.4 

procent ansåg att de berodde på situationen och sammanhanget. Enbart 16.9 procent 

ansåg att den var bra. Några av de som tyckte att det var dåligt med namnpubliceringar 

av brottsmisstänkta gärningsmän skrev att de uthängda enbart var misstänkta för brott 

och inte dömda och att det därför var negativt. Andra menade att det var bra att 

personerna namngavs och att det äntligen kom en kontext där de utsatta blev hörda. 

   
“Häng ut svinen så alla vet vem dem är” 

 

Även om vår studie inte avser att undersöka skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

respondenter så är denna fråga tydligt uppdelad mellan könen. Av de 114 män som 

svarade på frågan var det totalt 54.4 procent som ansåg att namnpubliceringen var dålig 

och bara 11.4 procent som ansåg att den var bra (graf 11). 

 

Det är en tydlig skillnad mot vad de 99 kvinnor som svarade tyckte. Där ansåg enbart 

29.6 procent att namnpubliceringen var dålig medan 22.4 procent ansåg att den var bra 

(graf 12).  Detta är den enda frågan där man tydligt kan ske skillnader mellan könen.  
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Graf 11. Manliga respondenters svar på hur de uppfattade namnpubliceringen under #metoo, n = 114. 
 

 
Graf 12. Kvinnliga respondenters svar på hur de uppfattade namnpubliceringen under #metoo, n = 99. 
 

Utöver huruvida folk ansåg att det var bra eller dåligt med namnpubliceringar var det 

också en stor andel respondenter som ansåg att det berodde på omständigheterna. Här 

var könsskillnaden inte lika stor och totalt var det 40.4 procent av respondenterna som 

svarade detta (graf 6). En av de som ansåg att det berodde på omständigheterna skrev att 

det styrs av brottets karaktär och en annan skrev att det isåfall skulle vila på bekräftade 

uppgifter och tydlig fakta. Barak (1994) menar att välkända namn ofta höjer 

nyhetsvärdet samtidigt som de etiska spelreglerna menar att man ska vara försiktig med 

namn. Respondenternas åsikter skiljer sig på den här punkten.  
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6.2 Bilden av Martin Timell –  efter anklagelserna och den friande 
domen  
38.2 procent av respondenterna har svarat att bilden av Martin Timell har förändrats 

efter anklagelserna under #metoo. Ungefär lika många, 34.6 procent, har däremot svarat 

att bilden av Timell inte ändrats efter den friande domen. Flera personer skriver i 

enkäten att Timells yrkesroll och tidigare prestationer helt tappade betydelse efter 

#metoo och att han nu snarare ses som obehaglig, en snuskgubbe och ett äckel.  

 
“Det är det negativa som fastnar och han kommer alltid ha kvar stämpeln av metoo-anklagelser.” 

 

Enligt Marina Ghersetti (2012) och nyhetsvärderingsteorin är det aktualitet, geografisk 

närhet och kulturell koppling som utgör basen för vad som blir en nyhet. Ghersetti 

menar också att nyheter om sex, celebriteter och olyckor ofta prioriteras i 

rapporteringen. En respondent skriver att medierna bara vill skriva om det smaskigaste 

skvallret och vinklar artiklarna så att folk ska bli nyfikna. Respondenten förklarar även 

att de vinklade nyheterna resulterar i att fel bilder skapas av vad som faktiskt har hänt 

och vad saker egentligen står för. Det är även respondenter som uttrycker sympati för de 

utsatta men menar även att det är synd om Timell eftersom han inte dömdes i domstol. 

En annan svarande menar att det framför allt är synd om hans familj, och poängterar att 

namnpubliceringar först bör ske efter fällande dom.  

 

Ekström och Nohrstedt (1996) beskriver i teorin om journalistikens etiska problem att 

journalister känner en osäkerhet inför konsekvensetiken. Ekström och Nohrstedt menar 

att journalisterna genomgående styrs av pliktetik, som innebär att journalistiken ska 

informera och förmedla nyheter utan att ta hänsyn till konsekvenser för inblandade. I 

frågan hur bilden av Martin Timell påverkats efter rapporteringen är det flera 

respondenter som menar att bilden av en barndomsidol nu har förstörts. Samtidigt finns 

det flera personer som uttrycker att de tyckte att Timell var snäll, god och en uppskattad 

TV-profil. Men efter rapporteringen uppger flera respondenter att de inte längre känner 

så. Nu är bilden av Timell betydligt sämre och en respondent uppger till exempel att 

Timell gick från att vara en mysig snickarfarbror till en kvinnofridsķränkare och att det 

medierna skriver absolut påverkar läsaren.  

 

H. de Vreese och Lechler (2019) har genom gestaltningsteroin analyserat hur medierna 

påverkar läsaren.  De menar att det är svårt att avgöra hur länge effekter av en nyhet 
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består. Om en “framing” repeteras ofta står den sig starkare än om den bara publiceras 

någon enstaka gång. En respondent utvecklade sitt svar i frågan om hur bilden av Timell 

påverkats efter rapporteringen. Respondenten förklarar att Timell hängdes ut tidigt 

under #metoo, och att det är intervjuerna och rapporteringarna i tidningen som skapar 

bilden av Timell. Respondenten poängterar även att det bara var Timells dåliga sidor 

som beslystes och att bara personer som var emot Timell intervjuades. Respondenten 

menar att endast de som tycker illa om Timell har fått komma till tals. På så vis målades 

en negativ bild upp av Timell, en bild som spreds till allmänheten. Avslutningsvis 

menar respondenten att det Timell gjorde var fel men att mediernas uthängning av 

honom innan domen inte heller var rätt. 

 

Timell frikändes från anklagelserna under våren 2019, något som inte påverkade 

respondenterna speciellt mycket. En respondent menar att bilden av Timell redan var 

klar sedan tidigare rapporteringar och att det är svårare att måla om bilden, än att skapa 

en ny från grunden. Respondenten utvecklar också att det snarare upplevs som att det 

svenska rättssystemet gjort fel i sin bedömning, än att Timell faktiskt är oskyldig. I 

tidigare forskning menar Lingaard (2007) att det första intrycket är svårt att ändra på. 

Anledning till det är de kognitiva processerna som styr människans sinnesintryck. Smith 

och Mackie (2007) menar att sinnesintrycken kan vara så kraftfulla, att det är svårt att 

ändra uppfattning eller ändra åsikt, ifall ett intrycket varit starkt. I vår studie menar flera 

respondenter att deras bild av Timell inte påverkades när han friades från anklagelserna 

2018. En respondent beskriver rapporteringen som ett karaktärsmord och en företeelse 

som inte går att ångra. Personen menar också att när en person blivit uthängd ska det 

mycket till för att allmänheten ska ändra sin uppfattning efteråt. När samhället redan 

gjort sin bedömning i frågan är det omöjligt att enbart se till nyheten om den friande 

domen.  
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7 Slutsats och diskussion 
Denna studie syftade till att undersöka hur respondenterna uppfattade mediernas 

rapportering under #metoo och om förtroendet för den svenska journalistiken påverkats 

efter namnpubliceringar av brottsmisstänkta kända gärningsmän. Nedan kommer 

frågeställningarna besvaras och därefter kommer de att diskuteras i en diskussionsdel. 

Vi kommer även att besvara vår övergripande forskningsfråga.  

 

7.1 Slutsats 
Hur uppfattade läsarna mediernas bevakning av #metoo? 

Respondenterna tog i ganska stor utsträckning del av rapporteringen om #metoo och de 

uppfattade den generellt som varken bra eller dålig. De tyckte däremot att 

namnpubliceringen av de brottsmisstänkta gärningsmännen var negativ eller att den 

ibland saknade grund.  

 

Hur har förtroendet för den svenska journalistiken påverkats efter rapporteringen 

om #metoo? 

En majoritet anser att förtroendet påverkats efter rapporteringen och många anser att det 

påverkat till det sämre. Många menar att sensationsjournalistiken har börjat ta över mer 

och mer och även om #metoo var bra, framför allt för samhället, så blev det alldeles för 

mycket skvallerartiklar som sökte klick. Förtroendet för journalister är allt jämnt varken 

högt eller lågt. Men intresset för sensationer och skvaller verkar vara på väg ner efter 

den intensiva rapporteringen.  

 

Vad har läsarna för bild av Martin Timell idag, efter hans frigivning? 

Trots frigivningen är det många som svarat att de ser Martin Timell som skyldig. Även 

om det finns röster som hävdar motsatsen så består den mediebild som den svenska 

journalistiken projicerade under hösten 2017. Det fanns, som tidigare beskrivit, även de 

respondenter som inte hade någon vetskap om att Timell faktiskt blivit friad från de 

sexuella anklagelserna. Men det verkar inte spela någon större roll. Det går i enkäten att 

se ett tydligt mönster som visar att uppfattningen är att Timell är en dömd man. En 

nyhet om att Timell frias från anklagelser står inte emot det drev han utsattes för under 

en längre tid, det är respondenterna eniga om.  
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Anser läsarna att namnpubliceringen av brottsmisstänkta gärningspersoner under 

#metoo var befogad? 

En stor del av respondenterna anser att namnpubliceringen var dålig och att den bidrog 

till ett negativt samhällsklimat. Av de läsare som anser att det beror på 

omständigheterna är det många som skrivit att de trots det inte fann all namnpublicering 

under #metoo befogad.  

 

Den övergripande forskningsfrågan i denna studie var: Hur uppfattas den svenska 

journalistiken efter namnpubliceringar av brottsmisstänkta celebriteter och hur 

påverkar det läsaren? 

 

Att besvara denna forskningsfråga är svårt då antalet respondenter i vår studie (n=214)  

inte är representativt för den svenska befolkningen. Men våra respondenter anser att 

namnpublicering till stor del är negativ eller att brottets karaktär skall avgöra huruvida 

namn skall offentligöras eller inte. Att namn trots det publiceras kan leda till 

förändringar i läsarnas förtroende för den svenska journalistiken.  

 

7.2 Diskussion 
Förtroendet för de svenska medierna och den svenska journalistiken är relativt stabilt 

men det finns undantag och läsarna anser att rapporteringen under #metoo påverkade 

förtroendet, ofta i en negativ riktning. Ett sjunkande förtroende för den svenska 

journalistiken, i en tid då medierna redan är ekonomiskt ansträngda, utsätter dem för 

ytterligare påfrestningar. Sjunkande prenumerantantal och lägre antal besök på 

nyhetssidorna kan leda till nedskärningar eller rent av nedläggningar. 

 

Att den svenska journalistiken oftare och i en större utsträckning är kommersiell och 

beroende av läsarintäkter kan skapa ett medieklimat som tänjer på gränser och strävar 

efter sensation. Detta kan vara riskfyllt då läsarna förutsätter att nyheterna är korrekta 

och sakliga. Enligt Strömbäck (2001) så kommer ett bristande intresse för politiker leda 

till ett bristande intresse för journalistiken. Här kan det finnas ett samband mellan 

politiker och andra celebriteter. En stor del av den journalistik som publicerades under 

hösten 2017 handlade om celebriteter och om intresset för dessa sjunker kan således 

intresset för journalistiken i stort påverkas. 
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Fortsätter förtroendet att sjunka riskeras existensberättigandet för medierna och det kan 

i sin tur leda till att läsarna väljer bort dem. 

En annan konsekvens med ett mer kommersiellt nyhetsutbud är mängden aktörer på 

marknaden. Den fria konkurrenssituationen borde kunna leda till sakligare och mer 

genomarbetade nyheter men i stort riskerar även detta att medierna utsätts för stress och 

gränserna för vad som är etiskt korrekt flyttas framåt. Konkurrenssituationen öppnar 

upp för alternativa mediekanaler som inte är anslutna till det pressetiska systemet, något 

som kan leda till en sämre pressetik, men även skada de etablerade mediernas roll som 

nyhetsförmedlare.  

 

Under arbetets gång har vi diskuterat faktumet att flera artiklar som skrevs under hösten 

2017 fälldes av PO. PO beslutade att artikeln bröt mot god publicistisk sed och att de 

pekade ut Timell som skyldig innan fällande dom. På redaktionen den dagen nyheten 

publicerades var det säkerligen självklart att skriva om Timell och anklagelserna. Det 

blev stor uppståndelse och med tanke på Timells roll inom TV och nöjesbranschen så 

var det förmodligen nödvändigt för Expressen att publicera nyheten med namn. Att stå 

vid sidan om årets största mediala händelse och inte agera måste varit omöjligt för 

nyhetsredaktionen, särskilt när det berörde ett ämne som kvinnor upplevt i alla tider.  

 

Men det är just här problematiken och diskussionen tar vid. Är det allmänintresse eller 

är det ett allmänt intresse att en nöjesprofil anklagas för brott? Det är viktigt att hålla 

isär begreppen då det finns tydliga skillnader. Publiceringsregel 15 i det pressetiska 

reglerna lyder: Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada 

människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att 

namn anges.  

Allmänintresse handlar alltså om ett kvalitativt samhälls- och informationsintresse, 

medan det allmänna intresset framförallt riktar sig till tillfredställa nyfikenhet och 

sensationshunger.  

 

Det går att diskutera huruvida Timell är en man med makt eller inte och ifall det spelar 

roll om det handlar om sexuella brott eller brott med annan rubricering. Ansvarig 

utgivare på SVT, Charlotta Friborg, menar i en artikel från SVT (2018) att man skulle 

kunna publicera namn och bild om allmänintresset är tillräckligt stort och ifall det 

handlar om en person med ansvarsställning. Det blir förmodligen ett större drev när det 
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handlar om misstankar om sexualbrott. I samma artikel menar Allmänhetens 

Pressombudsman, Ola Sigvardsson, att misstankar om brott skapar nyfikenhet om vem 

gärningspersonen är, vilket inte är samma sak som allmänintresse. Men oavsett brott, så 

bör inte publiceringsregel 15 överskridas så vida inte det finns ett uppenbart samhälls- 

och informationsintresse.  

 

Med tanke på POs klander kan vi konstatera att rapporteringen kring fallet Timell 

snarare var en sensationsnyhet och en kändisskandal, än ett allmänintresse. Detta är 

något som både Ghersetti (2012) och Barak (1994) tar upp som ett kriterium för 

nyhetsvärdering. Men om Timell förtjänade att hängas ut eller inte ska vi låta vara 

osagt. Hade han dömts i domstol hade rapporteringen förmodligen ansetts korrekt, men 

efter två år och ett frikännande så är det lätt att klandra artiklarna. Rapporteringen var 

helt enkelt ur ett pressetiskt perspektiv tveksam.   

 

Sen kan man diskutera hur TV4 skötte hanteringen av Martin Timell. Under flera års tid 

har projektledare och chefer känt till Timells beteende och det har kritiserats i medierna 

sedan #metoo drog igång. Vi anser att allt för lite ljus och kritik riktades mot de chefer 

som under flera års tid accepterat ett beteende som inte bejakar allas lika värde, oavsett 

kön eller etnicitet. Att personal har fått härja fritt på olika arbetsplatser är inte 

acceptabelt, men att chefer med vetskap om beteendet, tillåter profiler att fortsätta är 

problematiskt för samhällets utveckling. 

 

När det gäller frågan om namnpublicering av kända personer som misstänks för brott 

eller överträdelser av olika slag, så har förutsättningarna förändrats. I det nutida 

medielandskapet spelar det i praktiken kanske mindre roll om den svenska 

 journalistiken publicerar namn eller inte då allmänheten oftast får reda på vem 

artiklarna handlar om iallafall. Väljer de traditionella medierna att inte publicera namn 

på brottsmisstänka gärningspersoner, så gör förmodligen alternativa mediekanalerna det 

eller så framkommer det av inlägg på sociala medier. Men väljer man att följa de etiska 

spelreglerna har man kanske som nyhetsförmedlare ryggen fri om det skulle visa sig att 

nyheten var falsk eller om sakförhållandena ändrats. På så sätt kanske man kan 

bibehålla förtroendet hos läsararna även i framtiden. 
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7.3 Vidare forskning 
Under studiens gång har vi diskuterat och intresserat oss för de social mediernas del i 

rapportering och hur de påverkar samhället. Vi är överens om att plattformen för sociala 

medier når ut till allmänheten mer än vad traditionella nyhetsmedier gör. Även om det 

tidigare skiljde sig mycket mellan de olika plattformarna så har nu gränserna mellan 

traditionella och sociala medier börjat suddas ut. Vidare forskning i hur stor skillnad det 

är mellan mediernas agenda på sociala medier och på de traditionella kanalerna hade 

varit intressant att ta del av. Nu när vi konstaterat att läsarna i stor utsträckning 

påverkats av rapporteringen, och också skapar sin bild ut efter rapporteringen, så hade 

det varit intressant att se hur mycket de sociala medierna påverkar.  

 

De flesta stora nyhetskanalerna nyttjar frekvent sociala medier och oftast blir de bästa 

nyheterna komprimerade och publicerade där. Vi ställer oss frågande till om plattformen 

sociala medier i samband med journalistiken resulterar i en större mängd 

sensationsjournalistik och en större efterfrågan klick. Genom att jämnföra exempelvis 

de nyheter som publicerades i fulltext om Timell och de som bara publicerades med bild 

och bildtext på sociala medier kan man undersöka skillnaderna. När en nyhet 

komprimeras och anpassas till sociala plattformar, har den då en tydligare framing och 

påverkas läsaren annorlunda? Kan skribenten använda sig av olika frames på sociala 

medier och skulle läsaren då få ett ännu starkare intryck? 
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Hej! Jag och en studiekamrat undersöker vad allmänhet har för uppfattning om de 

svenska mediernas rapportering av #metoo. Vi har skapat en enkät som ni gärna får 

svara på.  

Syftet med enkäten är att samla in data till vårt examensarbete. Det tar bara tre minuter 

och deltagandet är anonymt. 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 - Enkät 

En forskningsenkät om den svenska journalistikens rapportering under #metoo. 

Enkäten är anonym och inga svar kan härledas till särskilda personer.  

Fråga 1. Kön? 

Man /   Kvinna    /  Icke binär 

 

Fråga 2. Hur gammal är du? 

Under 20  /   20-40   /    40-60   /    60 + 

 

Fråga 3. Hur stort förtroende har du generellt för den svenska journalistiken? 

Inget förtroende   --1--          --2--            --3--         --4--     --5--  Stort förtroende 

 

Fråga 4. Hur mycket tog du del av mediernas rapportering om anklagelserna 

under #metoo? 

Inte alls  --1--          --2--            --3--         --4--     --5--  Väldigt mycket 

 

Fråga 5. Hur uppfattade du den svenska journalistikens rapportering om #metoo? 

Väldigt dåligt    --1--          --2--            --3--         --4--     --5--    Mycket bra 

 

Fråga 6. Vad tyckte du om namnpubliceringen av brottsmisstänkta 

gärningspersoner under #metoo?  

Bra 

Dåligt 

Beror på 

Utveckla ditt svar 

 

Fråga 7. Hur påverkade den svenska journalistiken din bild av programledaren 

Martin Timell? 

Väldigt lite   --1--          --2--            --3--         --4--     --5--    Väldigt mycket 

Utveckla ditt svar 

 



  
 

50 

Fråga 8. Martin Timell friades i domstol i juni 2018. Hur påverkade det bilden du 

har av honom idag? 

Väldigt lite   --1--          --2--            --3--         --4--     --5--     Väldigt mycket 

Utveckla ditt svar 

 

Fråga 9. Har ditt förtroende för den svenska journalistiken påverkats av rapportering 

om #metoo?  

Väldigt lite   --1--          --2--            --3--         --4--     --5--      Väldigt mycket 

Utveckla ditt svar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


