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Abstract 

This thesis consists of an examination of two separate episodes of investigative journalism. 

These two episodes are Dömda för våldtäkt produced by SVT1 and Slutstationen produced 

by TV4. Each episode was released during the early autumn of 2018 and received substantial 

criticism for their lack of responsible journalism and proper media ethics. This essay intends 

to thoroughly investigate each of these episodes in order to determine their ethical value and 

potential risks. In order to do so we examined several scientific outlooks on media ethics as 

well as the guidelines used by the separate media houses to conclusively summarise adequate 

characteristics of media ethics of which to examine the episodes by. In this essay we use 

theories by Stephen Ward, Torbjörn Von Krogh as well as Mats Ekström and Stig Arne 

Nohrstedt’s research on the subject. To analyse the episodes we have used a qualitative 

research method of critical examination as defined by Esaiasson et al. in order to summarise 

each episode’s ethical value and discuss if they follow the ethical guidelines or not.  

 

We discovered that each of the episodes were barely lacking in parts of the criteria, and the 

largest issue is regarding how much of a consequence ethics perspective that should be 

involved in a media ethics framework. This essay foremost presents an issue of intentions. 

Each episodes’ intention to produce critical journalism is greater than their use of proper 

media ethics which might discredit their journalism to a certain extent. 

 

Nyckelord: medieetik, ansvar, media, journalistik 
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1. Inledning 

Medieetik är ett till synes smalt ämne med en relativt kort historia i jämförelse till andra 

akademiska områden. Det har dock blivit ett allt mer uppmärksammat ämne, särskilt i en tid 

då medieproduktionen står inför frågor angående hur den ska konsumeras och på vilket sätt 

den ska produceras (Von Krogh 2016, 17-18). Det finns för journalister ett specificerat 

ramverk för medieetik men dess subjektiva karaktär ger upphov till otaliga tolkningar (Von 

Krogh 2016, 100-101). Även om alla journalister tillhör olika grupper med diverse liknande 

ideologier så är varje individs egna beslut det som tillslut gäller, vilket gör det till ett 

debatterbart ämne eftersom definitioner och regler blir svåra att efterleva (Von Krogh 2016, 

97-110). Den vetenskapliga definition av god medieetik beskriven av Ekström & Nohrstedts 

(1996, 73) i boken Journalistiken etiska problem behandlar just den vida bredden av 

medieetik. Enligt dem så finns det ett etiskt ideal av medieetik som är allmänt understött av 

majoriteten av själva yrket. Det etiska idealet handlar generellt sett om korrekthet och 

allsidighet: att man ska vara rättvis och neutral i sina bedömningar och endast rapportera 

sanningen. Man utgår alltså ifrån att journalistik bör vara neutral, sann och jämlik med 

demokratiska värdegrunder ur det här medieetiska synsättet (Ekström & Nohrstedt 1996, 73). 

Stephen Ward har en annan ansats till denna diskussion och kallar medieetik ett 

samhällspraktiskt resonemang, vilket innebär att det är en ideologi man ofta behandlar i 

praktiken snarare än teoretiskt när man agerar i specifika sammanhang (Ward 2019). En 

central fråga inom medieetik, som både Von Krogh (2016), Ekström och Nohrstedt (1996) 

och Ward (2019) slutligen landar i, handlar om vad bör man och vad bör man inte rapportera 

om, samt vilka friheter man får ta i samlandet av “sanningen” och vilka eventuella 

konsekvenser som kan uppkomma av ens rapportering.   

 

En debatterad del av medieetik är konsekvensetik, i korthet definierat som ett etiskt 

förhållningssätt som behandlar konflikten i huruvida konsekvenser bör styra beslut. 

Konsekvensetik berör med andra ord diskussionen om bedömningen av huruvida en handling 

är moraliskt och etiskt korrekt eller inte grundar sig i resultatet (Von Krogh 86-88). En 

konsekvensetisk linje utgår från att ett etiskt förhållningssätt förutsätter ett hänsynstagande av 

konsekvenser inför publicering. I kontrast menar förespråkare av konsekvensneutralitet på att 

journalisters funktion består i att berätta sanna och relevanta nyheter utan hänsyn av 

konsekvenser för berörda parter (Von Krogh 88-89). Vidare menar man att ett 
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förhållningssätt som tar konsekvenser i beaktande löper allt större risk för att vara selektiv 

och därigenom subjektiv, vilket utgör ett väsentligt medieetiskt problem. Dessa skilda linjer 

har sedermera kommit att skapa en diskussion inom medieetik: bör journalistik vara 

konsekvensneutralt och endast beakta sin roll som sanningssägare för allmänheten eller bör 

inblandade parters eventuella missöden tas i beaktning? (Von Krogh 88-89). Konsekvensetik 

förefaller följaktligen ha en central funktion och utgöra en eventuell konflikt inom medieetik, 

inte minst rörande mer granskande och kontroversiell journalistik. Det är dessutom viktigt att 

nämna att dygdetik och pliktetik är också relevant för medieetiska diskussioner men i den här 

undersökningen kommer vi att förhålla oss till just konsekvensetik.           

 

En journalistisk gren i vilken medieetik, och i förlängningen konsekvensetik, har en särskilt 

central funktion är grävande journalistik (Von Krogh 2016, 205-208). Detta grundar sig i att 

sådan journalistik ofta behandlar känsliga ämnen, fyller en viktig funktion som granskare av 

samhällsbärande aktörer och har en allmänt erkänd roll som sanningssökare (Von Krogh 

2016, 205-208). Således är det av yttersta vikt att grävande journalistik följer medieetiska 

förhållningsregler, då negligerandet av dessa skulle underminera dess fundamentala syfte - att 

ge en kritisk, ärlig och ocensurerad bild av verkligheten. I takt med att digitaliseringen av 

information har nått en världsomfattande status, har ogrundade nyheter (sk. “fake news”) och 

nyheter som grundar sig i underhållning (sk. “infotainment”) kommit att bli allt vanligare 

(Von Krogh 2016, 143-145). Korrekt och objektivitetssökande journalistik, inte minst 

grävande sådan, har följaktligen kommit att fylla en allt viktigare samhällsfunktion och fått 

en än starkare utgångspunkt i medieetik. Grävande journalistik - med en inneboende konflikt 

rörande konsekvensetik och en grundläggande relation till ansvarsfull rapportering - kan 

således tänkas utgöra ett lämpligt studieområde för medieetik.  

1.1 Problemformulering 

Stora och etablerade medier utgör en viktig, om inte vital, funktion för granskande 

journalistik på grund av deras stora förtroendekapital (Von Krogh 2016, 39). Sveriges 

Television och TV4 är två av Sveriges största tv-kanaler, som båda har ansvar för 

massmedial rapportering till hela landet (MMS 2018). Båda leverantörerna har varsin 

dokumentärserie som gör grävande journalistik; Kalla fakta för TV4 och Uppdrag granskning 

för SVT. Dessa serier är lika i att de görs av grävande journalister i syfte att föra fram 

sanningen i komplicerade fall på ett nyanserat sätt som inte görs i vanlig rapportering. Som 
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prominenta representanter för grävande journalistik är deras relation till medieetik och 

objektivitet central, då journalistik-formen som sådan annars skulle kunna löpa risk för att 

tappa sin trovärdighet och därigenom funktion. Två avsnitt som varit i blåsväder under hösten 

2018 är Kalla faktas reportage Slutstationen om barnhospicet Lilla Erstagården samt Uppdrag 

gransknings reportage Dömda för Våldtäkt om våldtäktsstatistiken i Sverige. Dessa exempel 

är båda kritiserade för att ha tagit sig lite för stora friheter i sin rapportering vilket kan leda 

till negativa konsekvenser för de inblandade (Carlehed 2018, Berglöf 2018). Kritiken grundar 

sig alltså primärt i att avsnitten presenterar partiska osanningar som kan ha möjligtvis 

negativa konsekvenser. Samtidigt kan en sådan kritik gå emot några av medieetikens mest 

grundläggande principer - att ocensurerat berätta den sanning man landar i. Avsnitten kan 

med andra ord användas som föremål för studera denna diskrepans mellan 

konsekvensneutralitet och konsekvensetik, och hur denna förhåller sig till medieetik.  

 

Med grund i dessa medieinstitutioners centrala roll i den svenska samhällsdiskussionen samt 

respektive avsnitts efterföljande kritik, finner vi det meningsfullt att undersöka hur dessa 

förhåller sig till medieetik. I och med att granskade journalistik ofta medför påtagliga 

konsekvenser för berörda parter, finner vi det även relevant att kolla extra på hur sub-

diskussionen kring konsekvensetik förhåller sig till den mer övergripande debatten kring 

medieetik.     

1.2 Syfte och frågeställning 

Den här undersökningen ämnar att studera olika aspekter av det etiska ramverk som är 

relevant för journalistisk verksamhet och publicering genom en studie av hur de stora 

producenterna för granskning (Kalla Fakta & Uppdrag Granskning) förhåller sig till det. 

Målet med denna studie är således att bidra till ökad kunskap om medieetik, och särskilt dess 

roll i granskande journalistik. Syftet är mer specifikt att undersöka hur två case (Kalla Fakta 

& Uppdrag Granskning) berörs av medieetik och konsekvensetik samt identifiera om det 

föreligger skillnader dessa två emellan. Därigenom har studien även för avsikt att belysa den 

balansgång mellan att vara allmänhetens företrädare och hantera etiska konflikter journalistik 

är föremål för.    

 

 Med grund i detta ämnar studien besvara följande frågeställningar:  
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● På vilket sätt förhåller sig avsnitten till olika aspekterna av medieetik? 

● Vilka skillnader föreligger mellan de två reportagen och hur förhåller sig dessa till 

medieetik och samhällsdiskussionen?  

● Vilket fokus bör konsekvensetik ha vid granskande journalistik för att vara mest i 

samspel med medieetik? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: först presenteras en bakgrund och casebeskrivning 
för de exempel som studien baseras på. Sedermera redogörs tidigare forskning och studiens 
positionering utifrån denna. Efter det följer ett kapitel som presenterar det teoretiska och 
analytiska ramverk som studiens resultat och diskussion kretsar kring. Sedan presenteras det 
resultat som utformats, följt av en diskussion. Till sist sammanfattas uppsatsen i en 
slutdiskussion där vi även ger förslag till vidare forskning.  
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2. Bakgrund och casebeskrivning 

Följande avsnitt beskriver de två case som ligger till grund för studien. Först presenteras en 
introduktion till de båda avsnitten, sen beskrivs Dömda för våldtäkt av Uppdrag granskning 
och efter det Slutstationen av Kalla fakta.  
 

Uppdrag gransknings reportage Dömda för Våldtäkt samt Slutstationen av Kalla fakta möttes 

av starkt kritik under hösten 2018 (Carlehed 2018, Berglöf 2018). På grund av den plats dessa 

reportage tar i samhället så bör de vara ansvarsfulla angående deras medieetik och 

journalistiska ansvar, vilket kritik angående avsnitten menar på att de inte har levt upp till 

(Carlehed 2018, Berglöf 2018).  

 

Dömda för våldtäkt publicerades onsdagen den 22 augusti 2018 av SVT. I avsnittet har 

Uppdrag granskning kartlagt vilka som dömts för våldtäkt i Sverige och söker svar på varför 

det inte finns någon tidigare forskning kring att så många av gärningsmännen är födda 

utomlands. I avsnittet har de gjort en egen undersökning där de presenterar resultatet 

angående statistiken över våldtäktsdomar, och de har också gjort ett antal intervjuer för att 

diskutera resultatet (Uppdrag granskning 2018). De personerna som de förekommer i 

avsnittet är Sofia Näslund som utsattes för två överfallsvåldtäkter på en kväll 2015 samt 

“Ahmed” som var ett vittne vid överfallen. De experter som de intervjuar och diskuterar 

statistiken med är  Joakim Lamotte som är frilansande journalist, Ann Heberlein som är 

författare samt Jerzy Sarnecki som är kriminolog och har studerat ämnet. Även Mustafa 

Panshiri, före detta polis samt Amina Kakabevh, justitsledamot, är intervjuobjekt i avsnittet 

(Uppdrag granskning 2018).  

 

Slutsatsen, att invandrare faktiskt var överrepresenterade i våldtäktsstatistiken, låg till grund 

för den kritik de fick efteråt (Uppdrag granskning 2018). Avsnittet kom ut precis innan det 

svenska riksdagsvalet 2018, vilket gjorde det ämnet extra känsligt. Kritiken som uppstod 

angående avsnittet ifrågasatte Uppdrag gransknings syfte och konsekvenstänkande med en 

sådan kontroversiell undersökning. Avsnittet anklagades för att fokusera på rasbiologi istället 

för maktstrukturer, och att statistiken potentiellt sett skulle kunna användas i fel syfte. 

Exempelvis menade många på att den information SVT presenterade i avsnittet ger 

högerextrema grupper vatten på sin kvarn i rasistiska resonemang, och att SVT egentligen 

hade för lite underlag för att kunna dra några egentliga slutsatser kring deras presenterade 
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statistik (Börjesson 2018, Carlehed 2018). På Uppdrag gransknings facebooksida till avsnittet 

kunde man läsa kommentarer såsom “Har alltid haft stor respekt för UG. Dock så har ni 

denna gång producerat ett rätt uselt program som gravt förenklar ett komplicerat problem (...) 

Gör om gör rätt.” och “Jag förstår inte syftet med att starta forskning på våldtäktsmäns 

ursprung. Vad kan Sverige uppnå med det?” (Facebook 2018b). Man kan dessutom se 

kommentarer som menar det motsatta: “Hedervärt av er att söka sanningen när övriga media 

och etablissemanget försöker dölja den, och brunsmetar den som söker.” och “Tusen rosor till 

er på UG! TACK för ännu ett superviktigt program -ibland känns det som om ni är de enda i 

offentliga sammanhang som står upp för sanningen.” (Facebook 2018b).  

 

Slutstationen sändes 18 september 2018 på TV4 och är en granskande dokumentär om 

barnhospicet Lilla Erstagården som anklagas för att ha tystat personal, grava vårdmissar samt 

aktiv dödshjälp. De har själva granskat Ersta Diakoni som driver Lilla Erstagården samt gjort 

ett antal intervjuer med tidigare anställda, föräldrar, experter inom barnpalliation samt 

ansvariga för verksamheten. Det har de gjort med syftet att granska verksamheten och se vad 

som ligger till grund för den kritik som riktats mot Lilla Erstagården (Kalla fakta 2018). Som 

Kalla fakta presenterar i avsnittet så hade Lilla Erstagården svårigheter i sin organisation som 

ledde till sämre vård för patienterna. Det framställs i den undersökning som Kalla fakta 

grundar sin egen rapportering på i avsnittet (Kalla fakta 2018a).  

 

I avsnittet intervjuas tidigare anställda, Ann Edner som är överläkare samt Agneta Sinander 

och Anita som båda är sjuksköterskor. De alla arbetade och/eller slutade i den vevan när Lilla 

Erstagården genomgick förändringar 2013. Även föräldrar till tidigare patienter har 

intervjuats, och de har med två sådana fall i avsnittet, mamman till Felicia samt Morris 

föräldrar. För att ge expertutlåtande angående den bedrivna vården har de intervjuat Ann 

Edner samt Natasha Pedersen som leder den norska Föreningen för barnpalliation. De har 

också intervjuat Minna Ranfelt Wittbom som är vårdchef på Lilla Erstagården samt Jan-Åke 

Zetterström, sjukhuschef Ersta sjukhus, för att de ska kunna få svara på de anklagelser som 

riktats gentemot deras verksamhet (Kalla fakta 2018a).  

 

Kalla faktas rapport om Lilla Erstagården fick en del kritik och negativ respons efter det 

sänts. Avsnittet anklagades för att vara lat och sensationell då det inte fanns tillräckligt med 

information för att dra de slutsatser de drar (Lundgren 2018, Magnusson 2018). Det kan i sin 

tur leda till att färre föräldrar kommer våga låta sina svårt sjuka barn få den hjälp de har rätt 
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till i en av livets svåraste stunder, om de tror på det som sägs i reportaget (Hellberg 2018). 

Detta är dessutom något som tittare påpekar i kritik till avsnittet, kunder som anser att 

Slutstationen överdriver Ersta diakonis felsteg och felrepresenterar vad organisationen gör 

nu. Utöver det har familjerna som uteslutits från avsnittet påpekat Kalla faktas felsteg på 

sociala medier där det till exempel sägs “Tråkig vinkling av ett fantastiskt ställe”, “vi har bara 

bra erfarenheter med Lilla erstagården barn hospice” och “Hur kan ni ge er på palliativ vård 

utan att vara utbildade?”. Man kan också läsa kommentarer såsom “Jag blir så ledsen och arg 

när jag ser sånt här…” och “Bra att ni tar upp detta.” (Facebook 2018a). 
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom medieetik och granskande journalistik visar på att det råder oklarhet 

samt missnöje i hur det medieetiska systemet och ramverket fungerar. Det här avsnittet 

presenterar två publikationer gjorda av Institutet för mediestudier, en avhandling skriven av 

Paul Bjerke samt två rapporter av Jesper Strömbäck. Slutligen följer en sammanfattning av 

forskningen och hur studien positionerar sig utifrån denna.  

3.1 Medieetik  

En institution som forskat mycket i ämnet är Institutet för mediestudier. De ska med 

forskningen som verktyg undersöka hur medierna sköter sin grundläggande uppgift, vilket är 

att granska makten och skildra verkligheten på uppdrag av medborgarna. Institutet ämnar att 

kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier 

och medborgare (Institutet för mediestudier 2018). De har presenterat flertalet olika 

publikationer som berör ämnet, och två av dem är Rätta på riktigt samt Vad händer med 

medieetiken?.  

 

I Vad händer med medieetiken? diskuteras djupgående olika frågor gällande medieetik och 

vilket ansvar som ligger hos den enskilde journalisten (Dahlström et al. 2013). I studien läggs 

mycket vikt på att det finns flera olika aktörer så som staten, politikerna, medierna, 

medieetiken och allmänheten som har en viktig roll i vad som publiceras, men att man inte 

får glömma att det ligger en enskild person bakom en text också. Den enskilde journalisten 

har således ett stort moraliskt ansvar för vad hen publicerar och vad det kan ha för 

konsekvenser. Rätta på riktigt handlar om hur media hanterar processer för rättelse och 

upprättelse, och hur de kan förbättras. De tar både upp de drabbade som får komma till tals, 

men också de ansvariga för presentationen i medier och medieetik (Berling et al. 2016). De 

diskuterar frågor som “Lyckas medier rätta och ge upprättelse när de felat?” och “Hur bra är 

medier på att rätta till det som brustit?”. De kommer fram till att det är väldigt få som blir 

nöjda trots att de fått ett program eller reportage fält, främst för att uppföljningarna efter en 

fällning inte alltid är så bra utförda. Sammantaget indikerar denna forskning på att medieetik 

har en central roll inom journalistik, men att det råder både en viss ambivalens och ett 

missnöje kring dess roll.  
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Paul Bjerke disputerade i april 2009 med sin avhandling Refleks eller refleksjon? En 

sosiologisk analyse av journalistisk profesjonsmoral, som vidare ger belägg för 

komplexiteten som omringar medieetik. I sin avhandling diskuterar Bjerke hur pressetiken ser 

ut och vilka ansvarsområden och gränser som finns, och han kommer fram till två 

huvudslutsatser. Den första handlar om att pressens samhällsuppdrag inte sätts i fokus som 

det borde göra, utan ofta glöms bort i relation till andra hänsynstaganden. Det finns inte 

längre samma symmetri mellan den allmänna moralen och moralen inom journalistyrket, 

vilket kan leda till konsekvenser såsom att journalismen tappar sin legitimitet. Den andra 

huvudslutsatsen handlar om hur den moraliska praxisen inom journalistiken snarare är byggd 

på intuition än på professionell analys, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför det 

råder asymmetri mellan den allmänna moralen och den yrkesmässiga. Bjerke (2009) menar 

på att det är viktigt för en journalist att problematisera sin egen moral för att kunna 

upprätthålla sin professionella makt. Den problematiseringen som Bjerke (2009) beskriver 

innebär alltså att det finns olika typer av moral och etik som en journalist kan följa, både en 

mer allmän generell moral samt en professionell, och dessa inte alltid är följsamma med 

varandra. Det leder då till att olika journalister kan ta olika bestlut angående vad som ska 

publiceras beroende på om man går efter en mer professionell moral eller sin egen personliga. 

Det gör i sin tur att inte vilket i sin tur gör att den professionella nivån kan bli lägre om för 

många går efter en mer subjektiv bedömning, och inte de mer yrkesmässiga riktlinjer som 

finns. De resonemang som Bjerke (2009) lägger fram påvisar således den högst subjektiva 

natur av etik som i slutändan styr journalistik samt hur denna kan skapa en konflikt mellan 

allmänhetens uppfattning och journalisters gärning. Bjerke (2009) behandlar emellertid denna 

problematik rent allmänt för journalistik, men då det kan tänkas föreligga skillnader mellan 

olika typer av journalistik och dess relation till etik faller det intressant att fokusera på en 

specifik sådan utövning.  

3.2 Granskande journalistik  

I Medierna som fjärde statsmakt av Jesper Strömbäck (2003) studeras begreppet granskande 

journalistik och syftet är att teoretiskt undersöka innebörden av begreppet. Strömbäck 

kommer fram till att journalistiken och demokratin är varandras förutsättningar - de behöver 

båda varandra. Han beskriver också hur journalistisk objektivitet i grunden handlar om att 

tillämpa olika metoder som är till för att minimera risken att innehållet präglas av andra yttre 

tolkningar av verkligheten. Det handlar även om att journalistiken i sig måste vara källkritisk 
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och också möjliggöra för den som konsumerar att vara källkritisk i förhållande till 

journalistiken.  

 

Strömbäck definierar en central uppgift inför framtiden utifrån de resonemang han tagit upp i 

sin rapport, vilket är att undersöka hur vanligt förekommande den granskande journalistiken 

är och vilka förutsättningar och villkor den har. Han menar på att det finns ett stort 

demokratiskt värde i att diskutera hur dessa förutsättningar kan förbättras och förtydligas, då 

journalistiken bidrar till en bättre fungerande demokrati när den granskar makthavare, 

informerar allmänheten och låter olika åsikter och kulturyttringar komma till tals (Strömbäck 

2003). Den här studien bidrar med förståelse för att journalistiken har en väsentlig uppgift i 

det att granska makthavare, men att det också är viktigt att det finns ett behov för att denna 

typ av granskande journalistik också är källkritisk mot sitt eget material. Detta för att kunna 

bidra med nyheter som gör att mottagaren kan forma sin egen uppfattning, och då behöver 

informationen vara saklig och inte vinklad utefter en personlig åsikt.  

 

Det finns också en del forskning angående mediernas makt och vilken påverkan de har på i 

det politiska sammanhanget. Jesper Strömbäck (2008) har skrivit en artikel som argumenterar 

för att medialiseringen av politik bör förstås som ett flerdimensionellt koncept. Den första 

dimensionen handlar om medierna som informationskälla, den andra dimensionen om hur 

medierna bör vara oberoende från politiska institutioner, den tredje dimensionen tangerar 

ämnet om i vilken utsträckning som medieinnehållet i huvudsak är styrt av medielogiken eller 

en politisk logik, och den fjärde dimensionen om i vilken utsträckning som de politiska 

aktörerna i huvudsak är styrda av medielogiken eller en politisk logik. Sammanfattningsvis 

handlar frågan om politikens medialisering följaktligen om mediernas makt och inflytande 

över politik och samhälle. Dessa resonemang om vilken makt medierna har för det politiska 

landskapet håller relevans i politiskt laddade journalistiska granskningar - likt Kalla fakta och 

Uppdrag granskning - och således även för denna studie.  

 

Givet den makt medier har, och det fokus granskande journalistik har på källkritiska, 

ansvarsfulla och korrekta tillvägagångssätt, förefaller medieetik hålla en central funktion hos 

journalistik i allmänhet, och granskade journalistik i synnerhet. Trots mycket tidigare 

forskning inom både medieetik från exempelvis Institutet för mediestudier och granskande 

journalistik av Jesper Strömbäck tycks det finnas en avsaknad av studier av hur medieetik 

förhåller sig till granskande journalistik specifikt. Denna koppling tänkas vara särskilt 
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intressant, då tidigare studier påvisat en stark ambivalens inför medieetik som koncept 

(Dahlström et al. 2013) likväl som att det har en avgörande del i granskande journalistik 

(Strömbäck 2004), men inte studerat den konflikt som kan uppstå däremellan.     

3.3 Sammanfattning 

Den här studien vill utifrån den tidigare forskningen som finns på området vidare diskutera 
olika aspekter av medieetik. Vad som är gemensamt för den tidigare forskningen är att det 
inte finns något tydligt svar på hur ett medieetiskt ramverk borde se ut. Dessa svårigheter 

tycks ta sig uttryck i bland annat ett allmänt missnöje (Berling et al. 2016), en betoning av 

den enskilde individens ansvar (Dahlström et al. 2013) och en kluvenhet i vad “korrekt” 

moral är (Bjerke 2009). Med grund i denna forskning, samt etikens varierande närvaro i olika 
journalistiska former, kan det tänkas föreligga specifika förhållanden för hur medieetik 
fungerar inom en viss avgränsning inom journalistik. Då grävande journalistik har en stark 
förankring i vad i mångt och mycket kan beskrivas som etiska principer utgör det ett 
intressant område för en sådan avgränsning. Strömbäck (2003) beskriver granskande 
journalistik som en viktig samhällsdebatterande funktion och betonar vidare mediers makt, 
vilket föreslår att medieetik har ett stort värde därinom. Utifrån detta finner vi det 
meningsfullt att mer i detalj undersöka granskande journalistik i relation till medieetik, med 
särskilt fokus på den av forskning tidigare etablerade otydligheten kring vad som uppfyller ett 
etiskt förhållningssätt.   
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4. Teoretiskt och analytiskt ramverk 

Detta avsnitt behandlar det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen och 

diskussionen. Initialt presenteras de förhållningsregler som ligger till grund för journalistik 

samt de olika former av mediemakt som kan tänkas hamna i konflikt med ett medieetiskt 

förhållningssätt. Därefter presenteras generella spelregler inom journalistik som förefaller 

vara särskilt viktiga inom medieetik. Slutligen görs en genomgång av konsekvensetik och dess 

tvetydiga roll inom journalistik och medieetik.  

4.1 Journalistikens uppgift och mediernas makt 

Vad som presenteras inom press, TV och radio baseras i grund och botten på Sveriges 

grundlagar och tryckfrihetsförordningen samt yttrandefrihetsgrundlagen (PO-PON). 

Tryckfrihetsförordningen ger alla som vill rätten att fritt ge ut böcker, tidningar och tidskrifter 

och myndigheterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det som skrivs. Man har 

som utgivare rätt att säga vad man vill i tryckt form, så länge man följer lagen som också 

skyddar mot kränkningar och förtal. I tryckfrihetsförordningen finns också 

offentlighetsprincipen som innebär att man ska kunna få insikt i riksdagens, regeringens eller 

andra myndigheters arbete (Sveriges Riksdag 2018). I yttrandefrihetsgrundlagen framgår det 

att man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben, men också vad som inte är 

tillåtet så som att förtala eller kränka en annan person. Yttrandefrihetsgrundlagen gäller för 

radio, tv, film, ljud- och bildupptagningar, video och cd-skivor samt webbplatser och bloggar 

som har ett journalistiskt syfte och myndigheterna har ingen rätt att förhandsgranska 

innehållet (Sveriges Riksdag 2018).  

 

Den grävande journalistiken är till för att granska makthavare och samhället via 

sanningsenlig information så att läsarna och tittarna ska kunna bilda sina egna uppfattningar i 

olika samhällsdiskussioner (Nord & Strömbäck 2012, 16-17). Betydelsen av att granskande 

journalistik är ansvarsfull är stor då syftet inte ska vara att påverka beslutfattande eller  

direkta värderingar för befolkningen. Snarare ska nyhetshändelser presenteras utifrån 

relevans och samhällsintresse så att de kan verka för en fri åsiktsbildning. Dock har medierna 

stor makt i allmänhetens åsiktsbildning och Nord & Strömbäck skriver att mediernas makt 

kan vara (Nord & Strömbäck, 284): 
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1. Inflytande över själva beslutfattandet 

2. Möjlighet att påverka vilka frågor som får plats på respektive utestängs från den 

politiska dagordningen 

3. Förmåga att styra de föreställningar, fakta och värderingar som ligger till grund för de 

politiska besluten  

 

Eftersom medierna kan ha en sådan påverkan på befolkningen, den politiska dagordningen 

och allmänna värderingar är det av yttersta vikt att rapportering görs ansvarsfullt samt med 

eventuella konsekvenser i åtanke. Rapporteringen ska ha ett samhällsnyttigt syfte och inte 

vara baserad i sensationella nyheter som kan komma att påverka tittarna negativt. Samtidigt 

är nyheters syfte att läsas och ses av mottagaren och producenterna använder sig således av 

vissa medialiseringstekniker för att materialet ska vara mer lockande att se på. Denna 

möjlighet att forma materialet för att locka tittaren är också en del i den makt medierna har. 

Nord & Strömbäck (2012, 229-230) skriver om hur den nordiske nyhetsforskaren Gudmund 

Hernes beskriver medialiseringstekniker: 

 

- Tillspetsning – formuleringen av nyheten måste vara kort, klar och tydlig, men 

tillspetsat så den upplevs som intressant. 

- Förenkling – nyheten ska vara förenklad och inte innehålla för många argument eller 

nyanseringar. 

- Polarisering – väck känslor hos läsaren, så att uppfattningen av problematiseringen 

förenklas. 

- Intensifiering – händelsen bör innehåll ett mått av dramatik, då det bidrar till en mer 

spännande text. 

- Konkretisering – gör nyheten så pass konkret och lättarbetat som möjligt. 

- Personifiering – lyft fram enskilda personers historia då mottagaren är nyfiken på 

detta. 

 

Detta sätt att forma framställningen på ger medierna en stor makt i hur man som mottagare 

blir påverkad av media och dess presentation. I förlängningen innebär detta att om medierna 

inte följer normativa krav för medieetik eller bryter mot yttrandefrihetslagen så kan det få 

potentiellt förödande konsekvenser i och med den roll journalistiken spelar i samhället (Von 

Krogh 2016, 39).   
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4.2 Spelregler för press, radio och tv 

En viktig del i det medieetiska systemet är de regler som finns samlade i ”Spelregler för 

press, radio och TV”. Dessa regler omfattar publicitetsregler, yrkesregler samt riktlinjer mot 

textreklam och är yrkesspecifikt framtagna förhållningssätt (Journalistförbundet 2019). För 

denna studie kommer primärt publicitets- samt yrkesreglerna granskas. Detta på grund av att 

den kritik som riktats gentemot de studerade avsnitten berör potentiella felsteg rörande 

publicitets- samt yrkesreglerna och inte angående felaktig eller missvisande reklam. En 

närmare presentation av reglerna följer nedan:  
 
Medierna ska ha frihet inom dessa ramar för yttrande- och tryckfrihet för att kunna tjäna sitt 

syfte som både granskare och nyhetsförmedlare och för att kunna publicera det som är mest 

relevant för medborgarna. Etiken tar sig inte uttryck i en formell regeltillämpning utan i en 

ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. Publicitetsreglerna är sjutton stycken 

etiska riktlinjer som framförallt berör respekt av den personliga integriteten.. Punkterna är 

indelade i olika kategorier som stipulerar att medierna ska: ge så pass korrekta nyheter som 

möjligt, vara generös med bemötande vid eventuella felaktigheter, respektera den personliga 

integriteten, vara varsam med bilder, ta samtliga parter i beaktning samt vara försiktig med 

namn. I publicitetsreglerna ligger således mycket fokus på hur journalisten ska agera för att 

behålla integriteten för den ett reportage eller artikel handlar om (Journalistförbundet 2018a). 

Reglerna är som följer:    

 

Ge korrekta nyheter - Massmediernas har en roll i samhället och för att bibehålla 

allmänhetens förtroende så behöver de vara trovärdiga. Därför behöver man vara 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 och var noga med att bilder och grafiska illustrationer är 

korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt (Journalistförbundet 2018a). 
  
Var generös med bemötanden - Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är finns behov för 

att ställa något till rätta. Det ska också ske inom en rimlig tid för att visa hänsyn till den som 

blivit utsatt (Journalistförbundet 2018a).  

  

Respektera den personliga integriteten - Överväg noga publicitet som kan inskränka på 

någons privatliv och avstå från sådan publicitet om inte det inte finns ett uppenbart 
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allmänintresse för att belysa något liknande. Visa alltid offren för brott och olyckor största 

möjliga hänsyn och överväg en publicering av namn och bild med hänsyn till offren och 

deras anhöriga. 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 (Journalistförbundet 2018a). 

  

Var varsam med bilder - De här reglerna som nämns gäller också för bilder. Bildmontage, 

retuschering på elektronisk väg eller bildtext ska inte utformas så att det vilseleder eller 

eventuellt kan lura läsaren. Om en bild är förändrad genom exempelvis montage eller retusch 

ska det alltid anges i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller 

retusch (Journalistförbundet 2018a).  

  

Hör båda sidor - Sträva efter att ge alla möjlighet att få besvara och bemöta eventuell kritik. 

Detta för att alla parter ska få kunna ge sin sida av historien (Journalistförbundet 2018a). 

  

Var försiktig med namn - Publicera endast namn om det inte kan komma att skada 

människor. Undvik att ha med annan information som kan identifiera en person om inte 

namnet publiceras (Journalistförbundet 2018a).  

 

Yrkesreglerna lägger fokus på journalistens integritet och och behandlar huvudsakligen hur 

journalisten ska agera i sitt dagliga arbete. De är tretton regler som är till för att stärka den 

journalistiska integriteten och trovärdigheten. Punkterna behandlar bland annat hur man som 

journalist inte ska utnyttja sin position för egen vinning, men också hur man ska förhålla sig 

respektfullt till sitt material med hänsyn till de inblandade. Tilltron till medierna och dess 

arbetande journalister bygger på att de här reglerna följs (Journalistförbundet 2018b). 

 

Journalistens integritet - Använd inte din ställning som journalist för egen privat vinning. 

Acceptera inga uppdrag som misstänkliggör din ställning som självständig journalist, och ta 

inte emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning 

(Journalistförbundet 2018b). 

 

Anskaffning av material Visa hänsyn till intervjupersoner, särskilt de som inte är så vana. 

Informera om på vilket sätt informationen kommer att användas till. Tänk över vilket material 
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som kommer att användas och till vilket syfte. Ange alltid källan när en framställning 

huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter (Journalistförbundet 2018b). 

 

Ekström & Nohrstedt (1996, 18) beskriver hur Hadenius & Weibull säger att det måste finnas 

vissa regleringar för journalister. Detta på grund av att det är mediernas uppgift som 

upplysare är en väldigt viktig uppgift, och att den därför behöver vissa restriktioner. Därav 

kan man förstå behovet för Spelreglerna enligt detta tankesätt.  

 

Von Krogh (2016) lägger emellertid fram ett annat perspektiv med utgångspunkt i hur kraven 

inom journalistik kan leda till en försvårad produktion för medierna i att de blir mer 

restriktiva. Det påverkar därefter deras kritiska samhällsroll negativt. Om medierna blir så 

pass påverkade av kritik och ansvar för deras etiska riktlinjer att det har en inverkan på vad 

som publiceras, kan det förminska värdet av granskande journalistik (Von Krogh 2016). Von 

Krogh ställer sedan frågan om de etiska riktlinjerna över huvud taget påverkar journalistiken 

och menar själv på att det dominerande svaret i forskningen kring medieetik är att riktlinjerna 

inte har en egentlig påverkan, snarare är deras inflytande på den “personliga mognaden och 

den förhärskande redaktionskulturen viktigare” (Von Krogh 2016, 100-101). Von Krogh 

(2016) menar vidare att för detaljerade riktlinjer kan skapa en alltför restriktiv journalistik, 

och att redaktioner borde öppet diskutera de riktlinjer som är bäst anpassade för deras 

arbetssituation. Von Krogh (2016, 101) argumenterar för att det som verkligen betyder någor 

för etiken är det som sker individuellt inom varje människa, och därför finns det ett behov för 

att anpassa ett sådant förhållningssätt. Hur man tillämpar sin medieetik och vilka riktlinjer 

man förhåller sig till är kontextuellt och för att lyckas med ett tydligt ramverk bör man 

anpassa det till sin redaktion och sin medieplattform (Von Krogh 2016, 101). 

4.3 Konsekvensetik 

Plaisances (2013) text angående konsekvensetik i Media ethics, key principles for responsible 

practice behandlar ämnet och han skriver där att konsekvensetiken argumenterar för ett skifte 

av den moraliska vikten i beslutsfattande från karaktär och syfte till hur mycket nytta beslut 

faktiskt gör. Ett konsekvensetiskt förhållningssätt baserar således sin bedömning av vad som 

är moraliskt berättigat på vilket resultat det medför, i vilket positiva konsekvenser rättfärdigar 

ett beslut (Plaisance 2013, 32). Viktigt att notera är att med positiva konsekvenser menas inte 

okontroversiella eller normativa konsekvenser, men att efterföljderna av en publicering leder 
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till mesta möjliga nytta för flest personer: vad som inom filosofi kallas “utilitarism” 

(Plaisance 2013, 32-33). Att granska makthavare och lyfta fram sådant som anses vara 

obekvämt kan vara positivt men som enligt en konsekvensetiskt utgångspunkt ska man 

ifrågasätta om ens handlingar är moraliskt goda och verkar för samhällsnytta. Problemet med 

detta ligger då i att det är svårt att avgöra vad som är mest nytta för flest personer, och 

processen involverar ändå någonstans en bestämmelse över vad som är rätt eller fel 

(Plaisance 2013, 31).  

4.4 Sammanställning av teoretiskt och analytiskt ramverk 

Utifrån syftet att att studera olika aspekter av det etiska ramverk som är relevant för 

journalistik har ovanstående ramverk tagits fram. Med grund i att ge underlag för granskande 

journalistik i förhållande till medieetik identifierades tre huvudsakliga områden: 1)  

Journalistikens uppgift och mediernas makt 2) Spelregler för press, radio och tv 3) 

Konsekvensetik. Till att börja med tycks journalistikens uppgift - som medel för att urskilja 

vad journalistik behöver förhålla sig till oberoende av etik - kunna identifieras som att till för 

att granska makthavare och samhället och förmedla detta via sanningsenlig information. 

Mediernas makt påvisar vidare några av de medieetiska fallgropar som kan tänkas uppstå, 

och består primärt i inflytande över beslutsfattandet. Spelregler för press, radio och tv kan 

användas som verktyg för att förstå vilka regler och normer kring journalistik som är 

etablerade, och därigenom belysa var och hur medieetik kan hamna i konflikt med 

yrkesutövandet. Slutligen presenteras teori kring konsekvensetik och utilitarism för att ge 

sken åt en påtaglig konflikt inom medieetik och hur olika beslut båda kan rättfärdigas som 

“etiska”.  
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5. Metod och material 

I denna del presenteras metoden för uppsatsen. Först presenteras val av metod och sedan 

vilket material och urval studien utgår ifrån, följt av beskrivning av genomförande och 

bearbetning. Sist presenteras en kortfattad metodreflektion samt forskningsetiska 

överväganden. 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys  

En kvalitativ textanalys utgår från texten och den närmast omgivande kontexten. Analysen 

fokuserar på textens betydelser för läsaren, exempelvis förhållandet mellan skribent och 

läsare där hänsyn tas till textens innehåll (Esaiasson et al. 2017, 211). Det är en särskilt 

lämplig metod för att förstå den bakomliggande innebörden eller budskapet från medietexter 

(Östbye et al. 2004, 65). Metoden handlar om att genom noggrann läsning av textens delar, 

helhet och kontext ta fram de mest väsentliga innehållet (Esaiasson et al. 2017, 211). 

Analysen utgår från frågor som händer i mateialet och hur det skapar betydelse (Ledin, 

Moberg 2010, 155). Intresset för denna metod ligger i mening och meningsskapande 

(Esaiasson et al. 2017, 211).  

 

Vi har utgått ifrån vad som sägs och presenteras i avsnitten av både reportrarna och 

intervjuobjekten, och använt oss av en innehållsanalys för att få ökad förståelse för avsnitten. 

Även bildframställningen och montagen som presenteras har varit väsentliga för vår analys, 

och även för detta har vi applicerat en kvalitativ innehållsanalys för att besvara frågor  som 

“vad händer i bilden?”, “ hur skapar bilden sina betydelser?” och särskilt i kombination med 

texten och vad som sägs.  

 

Eftersom undersökningen var ute efter att noggrant studera två utvalda avsnitt från Kalla 

fakta och Uppdrag granskning, föll en kvalitativ studie som mest lämplig. Det finns andra 

metoder som tangerar publikens uppfattning och attityder på något sätt vilket också är 

intressant att undersöka, men inte relevant för vår frågeställning. Studien ville fokusera på 

innehållet och kritiskt granska det utifrån vårt teoretiska ramverk, och därför föll sig en 

kvalitativ innehållsanalys som mest lämplig. 
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5.2 Material och urval 

Valet av case gjordes efter en strategisk selektering där avsnitten valts ut efter sin kritiska 

omskrivning i media. Vi ämnade med denna studie att få inblick i hur granskande journalistik 

förhåller sig till medieetik och tidigare forskning visar att det råder en otydlighet kring vad 

som uppfyller ett etiskt förhållningssätt. Två av Sveriges största tv-kanaler SVT och TV4 

(MMS 2018) har har varsin dokumentärserie som gör grävande journalistik; Kalla fakta för 

TV4 och Uppdrag granskning för SVT, och avsnitten valdes utifrån dem. Detta på grund av 

att granskande journalistik som specifik journalistisk gren har en särskilt central funktion i 

samhället och tv-kanalerna har mycket inflytande i samhällsdebatten och konsekvenserna för 

deras publicering är ofta omfattande (Von Krogh 2016, 205-208). Att vi valde två olika 

producenter var för att kunna jämföra eventuella skillnader och därmed bidra till mer 

förståelse för hur medieetik eventuellt kan förhållas till på olika sätt. För att tydligt kunna 

diskutera de olika aspekterna av medieetik och konsekvenstänk valde vi att studera två 

specifika case.  

5.3 Genomförande och bearbetning 

Man kan urskilja två huvudkategorier av textanalytiska frågeställningar: Systematiserande 

undersökningar och de kritiskt granskande (Esaiasson et al. 2017, 213). De systematiserande 

undersökningarna är de vanligaste och de går ut på att lyfta fram mening genom att tematiskt 

och systematiskt presentera idéstrukturen av innehållet. De kritiskt granskande 

undersökningarna syftar till att mer än bara klargöra idéer, de har också som syfte att kritiskt 

granska dessa ideér (Esaiasson et al. 2017, 213-214). Denna undersökning var en blandning 

av både och, det vill säga, vi använde oss av systematik i det att vi presenterade den tydliga 

strukturen i avsnitten genom att ta fram viktiga citat och centrala personer, och på så sätt 

klargöra innehållet. När strukturen och innehållet var tydliggjort kunde vi utifrån det 

insamlade materialet kritiskt granska innehållet av de två valda avsnitten för att diskutera det 

utifrån de olika aspekterna som utgör vårt teoretiska och analytiska ramverk.  
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Det första steget var det systematiska delen, att klargöra innehållet genom att anteckna 

relevanta citat, personer, bilder och teman för att skapa en uppfattning om vardera avsnitt. 

Efter det kunde vi utforma våra empiriska mätpunkter för datainsamlingen. För Uppdrag 

granskning var kategorierna:  

 

● Introduktion - introduktion till ämnet och avsnittet, intervjuer med Sofia Näslund 

tidigare utsatt för en våldtäkt samt med “Ahmed” (vilket är en pseudonym) som var 

vittne till brotten.  

● Statistik - delarna där statistiken som studien grundar sig på presenteras 

● Sarnecki - intervju med kriminolog som ger sin syn på statistiken  

● Lamotte - intervju med frilansande journalist som ger sin syn på statistiken 

● Heberlein - intervju med författare som ger sin syn på statistiken  

● Panshiri - intervju med före detta polis som ger sin syn på statistiken  

● BRÅ - information om vad BRÅ (brottsförebygganderådet) har genomfört för tidigare 

studier 

● Kakabehv - intervju med jurist ledamot som ger sin syn på statistiken  

 

För Kalla fakta var kategorierna:  

 

● Introduktion - introduktion till ämnet och avsnittet 

● Felicia - intervju med mamma till tidigare patient Felicia 

● Morris - intervju med föräldrar till tidigare patient Morris 

● När det gick snett - information om verksamheten Lilla Erstagården och hur den 

drivs 

● Ann Edner - intervju med tidigare anställd samt expert inom vård av barn 

● Agneta Sinander - intervju med tidigare anställd 

● Anita - intervju med tidigare anställd 

● Natasha Pedersen - intervju med expert inom palliativ vård av barn 

● Lilla Erstagården fick svara - intervjuer med ansvariga för verksamheten som får 

svara på kritiken 

 

Dessa huvudscener utgjorde den empiriska mätpunkterna i vår datainsamling, och var den 

ena delen i vår tabell vi utformat för studien. Den andra delen utgjorde teoretiska mätpunkter 

som var utformade utifrån vårt teoretiska ramverk. Studien ämnade att undersöka hur 
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granskande journalistik förhåller sig till medieetik, och därför formades de teoretiska 

mätpunkterna utefter Spelreglerna för press, radio och tv (Journalistförbundet 2019). Vi har 

sammanfattat och tagit ut det mest väsentliga för hur en aktör ska betee sig inför dem, och det 

mynnade ut i tre kategorier:  

 

● Källor - vilka källor har använts och hur presenteras dem 

● Ansvar - vilket ansvarstagande visas gentemot involverade parter 

● Självständighet - hur pass självständiga avsnitten är baserat på vilket material de 

använder 

 

Sen har vi också lagt till en till kategori: Visuella element för att komplettera de resterande 

rubrikerna i vad som visuellt presenteras i avsnitten. Det visuella är en intressant del att 

studera då olika medialiseringstekniker, som är en del av vårt teoretiska och analytiska 

ramverk, kan synas genom det. Exempelvis kan polarisering (att väcka känslor hos individen) 

förstärkas med en bild. Nedan visas detta exempel på hur tabellen ser ut: 

 
Detta är ett exempel på en av scenerna, men resterande scener som valts ut följer samma 

struktur. Tabellerna i sin helhet finns i 6.1 Resultat samt 6.2 Resultat. 

 

De empiriska mätpunkterna - de olika inslagen i programmen - används således som 

indikatorer för de olika teoretiska mätpunkterna. Exempelvis fungerar den empiriska 

mätpunkten "Introduktion" som ett verktyg för att granska hur detta segment kan kopplas till 

olika medieetiska beståndsdelar som etablerats i det teoretiska ramverket. Den slutgiltiga 

bedömningen av grad av medieetik är följaktligen baserad på de samlade empiriska 

identifikationer från respektive avsnitt, som i sin tur grundas på huruvida det kan urskiljas 

förekomst av de teoretiska faktorerna i antingen positiv- (korrekt och påtaglig användning av 

källor, ansvar, självständighet) eller negativ bemärkelse (undermålig förekomst av källor, 
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ansvar och eller självständighet samt opportunistisk användning av visuella element som 

medialiseringsteknik).  

 

Konsekvensetik - som ställer krav på insikt i de konsekvenser programmen ifråga resulterat i 

- har inte undersökts empiriskt utan antagits utifrån den allmänna kritik som presenterats 

under introduktion och bakgrund. Fast än konsekvenserna i dessa fall kan tänkas vara objekt 

för politisering och subjektivitet, fungerar de konceptuellt då de indikerar på en upplevd etisk 

konflikt hos allmänheten som är oberoende av huruvida rapporteringen följde medieetiska 

förhållningsregler eller inte. Vår diskussion gällande konsekvensetik kommer således bestå i 

att ställa de resultat gällande grad av medieetik denna studie kommer fram till, gentemot det 

faktum att allmänheten upplevde rapporteringen som etiskt undermålig. Därigenom kommer 

vi också kunna identifiera, och sedermera diskutera, huruvida konsekvensetik spelar roll i ett 

både upplevt och faktiskt "medieetiskt" förhållningssätt. 

 

Efter genomförandet och insamlandet av materialet som blev vårt resultat, var det dags att 

föra en diskussion med utgångspunkt vårt teoretiska och analytiska ramverk för att vidare 

förstå hur avsnitten förhåller sig till detta. Kodschemat var till för att få en förståelse för de 

väsentliga delarna av materialet. Efter vi tagit fram resultatet utifrån Spelreglerna för press, 

radio och tv, analyserades resultatet för att se hur avsnitten förhåller sig till de yrkesetiska 

regler som finns samt till sist en diskussion angående konsekvensetik utifrån den kritik som 

riktats mot avsnitten. Denna del av undersökningen var kritiskt granskande vilket föll sig 

rimligt då studien utgick ifrån att analysera avsnitten i sina detaljer, samt sina kontextuella 

sammanhang. Tack vare systematiseringen kunde sedan resultatet bli diskuterat utifrån våra 

forskningsfrågor. Efter det kunde vi sammanfatta undersökningen i dess helhet och reflektera 

över möjliga ändringar eller fortsättningar i studien till framtiden. Förhoppningsvis kan vår 

undersökning underlätta för andra forskare inom samma forskningsfält i framtiden.  

5.4 Metodologisk reflektion och etiska överväganden 

Det finns såklart problem som kan uppstå när man genomför en kvalitativ innehållsanalys. 

Slutsatser från ett innehåll i en text till förhållandet i det omgivande samhället kräver 

försiktighet, och en textanalys kan inte heller ge kunskap om textens effekt på mottagarna 

(Östbye et al. 2004, 97). I och med att det inte använts några sådana kompletterande metoder 

var vi därför noggranna med att inte dra några generaliserande slutsatser om effekten på 
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mottagarna, eftersom det inte var något studien kunde uttala sig kring då det inte heller var 

relevant för att besvara frågeställningarna. Även en semiotisk analys hade varit applicerbar på 

denna studie, alltså att studera olika tecken i text och bild för att se samband och hur de 

förhåller sig till varandra (Gripsrud 2011). Vi valde dock att inte genomföra studien med den 

metoden, då vi jämför två helt olika avsnitt som innefattar väldigt många olika tecken och det 

hade blivit för mycket för att kunna dra en relevant slutsats kring resultatet. En kvalitativ 

innehållsanalys föll sig bättre då studien mer var ute efter att studera avsnittens helhet och 

kontext för att kunna hitta teman som går att tolka i jämförelse. 

 

Vad som också var viktigt för oss att hela tiden tänka på var att ha ett kritisk förhållningssätt i 

det att vi ifrågasatte och diskuterade kring olika händelser eller uttalanden, men att inte vara 

kritisk i det att vi uttalade oss för mycket huruvida det ena sättet var rätt eller fel. Det är inte 

vår roll att efter den här studien bedöma om avsnitten i fråga borde anmälas till 

myndigheterna för medieetik eller inte, utan att uppmärksamma olika förhållningssätt till 

medieetik. Vi har inte heller kunnat uttala oss om SVT och TV4s generella förhållningssätt i 

andra avsnitt, då vi endast studerat två utvalda. Det här är något vi har haft i åtanke under 

hela bearbetningsprocessen för att vara noga med att inte dra slutsatser utifrån vårt material 

som vi inte har belägg för att göra. 

 

Metoden som valts, kvalitativ innehållsanalys, har en hermeneutisk ansats som lägger 

särskild vikt vid oss som analytikers roll och relation till texten. Vad som är viktigt att 

komma ihåg är att vi tar med oss våra kulturella och historiska erfarenheter i analysen, det 

vill säga våra “fördomar” vilket är något man inte helt kan frigöra sig från (Esaisson et al. 

2017, 226). Detta är också något som behövs för att vi ska kunna tolka en text, men det bör 

motverkas genom självinsikt och kommer att lyftas fram i texten med transparens och 

medvetenhet (Esaiasson et al. 2017, 231). Naturligtvis måste forskare följa vissa regler och 

föreskrifter, samt vårt eget etiska ansvar i undersökningen. Vi har själva ansvaret att 

forskningen har god kvalitet och genomförts professionellt. I den kvalitativa innehållsanalys 

som använts finns det ingen anledning till anonymitet eller acceptans från skapare av 

innehållet, vilket innebär att studien måste först och främst ta hänsyn till allmänna etiska 

lagverk inför forskningen, inte privata. Det hade tillkommit fler eventuella etiska problem om 

det hade valts en annan metod till undersökningen. 
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6. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten av studien. Först presenteras en kortare 

sammanfattning av avsnitten och sedan det resultat som kommits fram till. De har delats in i 

kategorierna källor, självständighet & ansvar samt visuell presentation. I 6.1 presenteras 

avsnittet Dömda för våldtäkt, och i 6.2 presenteras avsnittet Slutstationen.  

6.1 Uppdrag granskning: Dömda för våldtäkt 

 

Dömda för våldtäkt publicerades onsdagen den 22 augusti 2018 av SVT. I avsnittet har 

Uppdrag granskning kartlagt vilka som dömts för våldtäkt i Sverige och söker svar på varför 

det inte finns någon tidigare forskning kring att så många av gärningsmännen är födda 

utomlands. I avsnittet har de gjort en egen undersökning där de presenterar resultatet 

angående våldtäktsstatistiken, och de har också gjort ett antal intervjuer för att diskutera 

resultatet med (Uppdrag granskning 2018).  
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6.1.1 Källor  

Uppdrag gransknings använder sig av intervjuer, arkiverade inslag och egen forskning som 

källor i sitt reportage. Uppdrag granskning lägger vikt i att deras undersökning är “sveriges 

största” på detta ämne och påpekar hur relevant denna statistik är. Uppdrag gransknings 

undersökning gällde statistik av överfallsvåldtäkter och övergrepp från 2012 till 2016 och 

visade att 58% av alla dömda för våldtäkt var födda utanför Sverige, samt att de dömda för 

överfallsvåldtäkter var 85% födda utomlands. Uppdrag granskning påpekar dessutom att 

majoriteten av de dömda är födda utanför Europa. De rapporterar att polisanmälda våldtäkter 

har ökat med 35% de senaste 10 åren och hela 10% sedan förra året. Tillslut redovisar 

Uppdrag granskning att anmälandet av allvarliga sexbrott har ökat markant både 2012 och 

2016. Från deras presentation av undersökningen, som fastslår de parametrar de använt sig av 

och varifrån de samlat informationen, så finns det ingen anledning att anklaga Uppdrag 

gransknings statistik för att vara felaktig. Det vill säga att datan som fanns tillgänglig är 

korrekt framförd och sanningsenlig. Däremot kan det finnas ett värde i att diskutera värdet 

och syftet av sådan data, samt de eventuella konsekvenser som kan uppstå genom oansvarig 

presentation.  

 

Uppdrag granskning genomförde flertal intervjuer angående statistiken med olika 

nyckelpersoner i debatten. Den första av dessa är deras exklusiva intervju med Sofia Näslund, 

som utsattes för två överfallsvåldtäkter på en kväll 2015. Näslunds framträdande tidigt i 

avsnittet uppfattas som en avsikt från Uppdrag gransknings sida att presentera företeelsen på 

ett allvarligt men personligt sätt. Hennes intervju var inte essentiell för avsnittets 

datainsamling, men samtidigt tjänar den ett syfte att presentera ämnet i ett perspektiv många 

tittare sannolikt är bekanta med. Det är tydligt i intervjun att reportern hanterar intervjun med 

respekt och ansvar för Näslunds önskemål då den görs i en miljö där hon först filmas när hon 

tar hand om får, och sedan sitter hon i en trädgård. Det uppfattas som en miljö som hon 

känner sig trygg i, och den varar inte längre än nödvändigt för inte i onödan fokusera för 

mycket på de aspekterna som är jobbiga för henne att prata om. 

 

Följt av Näslund är ett anonymt vittne till händelserna som kallas “Ahmed” i programmet. 

Hans vittnesmål var betydelsefullt i den dom som fällde en av förövarna i Näslund fallet och 

hans del i programmet är som ännu en väsentlig källa för att sanningsenligt informera om 

förloppet. I och med hans stora betydelse i fallet, vilket är anledningen till hans del i avsnittet, 
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har Uppdrag granskning tagit sitt medieetiska ansvar när de anonymiserar honom i och med 

hans vittnesskydd. Näslund och “Ahmed” är huvudvittnen i det brott Uppdrag granskning har 

valt att introducera deras program med och inkluderingen samt behandlingen av dem i 

programmet är onekligen relevanta för just det. Uppdrag granskning följer sitt medieetiska 

ansvar när det kommer till dessa källor.  

 

Två källor som används som experter med utlåtanden till statistiken är Joakim Lamotte och 

Ann Heberlein. Lamotte är en fristående journalist som publicerar sitt arbete angående 

mestadels sexualbrott i skolor på sociala medier som Facebook och Twitter. Lamottes 

intervju kompletteras med inslag från hans videor på Facebook som senaste året väckt 

kontrovers med tanke på hans uttalanden angående kriminalitet, integration, feminism och 

jämställdhet. Mer specifikt har Joakim Lamotte alltså varnat för kriminalitet på grund av 

kulturskillnader och integration. Mer specifikt har Joakim Lamotte alltså varnat för 

kriminalitet på grund av kulturskillnader och integration. I programmet lyser Uppdrag 

granskning upp det faktum att Lamottes åsikter är kontroversiella och hur de resulterat i hot 

och ett behov för extra säkerhet i hans hem. Intervjun med Lamotte cirkulerar kring hans 

arbete och hur Uppdrag granskning problematiserar hans perspektiv och dess eventuella 

effekter. Uppdrag granskning presenterar sedan Ann Heberlein som en “omstridd debattör 

som påpekar kulturskillnader.” (Uppdrag granskning 2018). Uppdrag granskning diskuterar i 

förhållande till intervjuerna med Lamotte och Heberlein riskerna som kan tillkomma med att 

presentera statistiken. Detta uttalande kan tolkas som att Uppdrag granskning vill påpeka att 

de är medvetna om sådana risker i egen undersökning, samt att de tar distans från personer 

som är “omstridda” och inte uttrycker samma ifrågasättande inställning. Dessa intervjuer 

leder till en bredare diskussion av värdet i sådana diskussioner och riskerna som medföljer 

vilket till slut återkommer till en allmän kritik av BRÅ och deras potentiella förtigande av 

värdet i diskussionen om etnicitet.  

 

Uppdrag granskning har också intervjuat Jerzy Sarnecki, en välkänd professor i kriminologi 

vid Stockholms universitet som senare kom att kritisera sändningen av avsnittet och hans eget 

deltagande som oansvarigt. Sarnecki tillför ett vetenskapligt perspektiv på ämnet och 

Uppdrag granskning ställer frågor kring deras undersökning till honom för att försöka fastslå 

vissa av de komplicerade punkter som ämnet innehåller. Sarnecki anses dessutom som en 

ledande auktoritet på ämnet vilket nämns av reportern och därmed känns han i sammanhanget 

som en övertygande källa.  
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Amina Kakabevh samt Mustafa Panshiri används också för att kasta mer ljus på ämnet med 

hjälp av deras tidigare erfarenheter angående våldtäktsdomar som juristledamot respektive 

före detta polis. Ytterligare ett perspektiv som presenteras är det från ett gäng afghanska 

ungdomar och de får också berätta sin syn och sina tankar angående statistiken.  

6.1.2 Självständighet & Ansvar      

De källor samt material som används till grund för avsnittet visar på självständighet från 

Uppdrag gransknings sida, då de använder sig av sin egenproducerade undersökning samt 

intervjuer. De lyfter fram intervjuobjektens egna åsikter på ett sätt som tydliggör att de är 

dem som står för det, och att Uppdrag granskning står för presentationen av dem. 

Informationen från deras undersökning presenteras med medvetenhet om vad resultatet säger.  

 

Både Lamotte och Heberleins medverkan i avsnittet uppfattas som att Uppdrag granskning 

söker fler perspektiv än både det professionella samt sitt eget. Detta är också sant med Amina 

Kakabevh samt Mustafa Panshiri. Deras medverkan i avsnittet tolkas som ett försök att ge ett 

bredare perspektiv samtidigt som det verkar föra Uppdrag gransknings allmänna tes av att det 

behövs mer forskning på ämnet framåt. Panshiri anser exempelvis att det behövs en tydligare 

konversation om ämnet för att öka förståelse.  

 

De afghanska ungdomarna som deltar i avsnittet verkar mena att de skyldiga afghaner beter 

sig på sättet de gör på grund av socioekonomiska och kulturella skillnader. Deras medverkan 

bidrar till ett perspektiv utifrån den grupp som flera av de anklagade tillhör, alltså invandrare, 

och därmed får man reda på hur de ser på statistiken som nämns och kommer från ett helt 

annat håll än experterna på området. Presentationen av dessa olika perspektiv kan tolkas som 

att Uppdrag granskning strävar efter neutral och ansvarsfull journalism.    

6.1.3 Visuell presentation 

Uppdrag gransknings presentation av avsnittet Dömda för våldtäkt syns först i titeln. Uppdrag 

granskning har valt en titel som är självförklarande för deras egen position som journalister. 

Det känns som att titeln är till för att trycka på att undersökningen och statistiken endast berör 

de som onekligen har blivit dömda för våldtäkt i domstol och inte anmälningar, vilket visar 

på ett försök till förtydligande.  
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Avsnittet har återkommande bilder av svensk stadsbygd, Stockholms universitet och andra 

miljöer som skapar inramning till de olika intervjuobjekten som deltar. Till exempel är Jerzy 

Sarneckis intervjuer filmade i hans kontor och Joakim Lamottes intervju är filmad i hans 

hem. Detta gjordes antagligen främst eftersom det var den mest logiska mötesplatsen för 

intervjuerna, men också för att trycka på deras olika roller. Sarnecki är en forskare med 

auktoritet och Lamotte är en oberoende journalist som vidtagit säkerhetsåtgärder i sitt hem på 

grund av hans videor, och de olika intervjusituationerna förstärker detta. En annan scen där 

Lamotte medverkar filmas när han tränar kickboxning med sin elev Jamshid Safari. Det 

medverkar till att skapa en annan bild av Lamotte som inkluderande och utåtgående. Sarnecki 

konstrueras som en ledande auktoritet om ämnet och förutom att Uppdrag granskning nämner 

det i avsnittet så konstrueras det med inslag från tv från flera år sedan med Jerzy Sarnecki 

som diskuterar ämnet, vilket förstärker det kunskap han besitter.  

  
Jerzy Sarnecki 

  
Joakim Lamotte 

  
Joakim Lamotte 
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En ytterst väsentlig del av avsnittet är den statistik som presenteras. Presentationen av 

statistiken är gjord i en enkel övergripande stil som gör det tydligt för en tittare att förstå vad 

tabellen säger. Dessutom är färgerna: gul, grått och vit och enhetliga för samtliga diagram, 

vilket gör det överskådligt. Statistiken presenteras samtidigt som reportern förklarar 

undersökningen och går igenom vad de hittat. Procenten presenteras med ett cirkeldiagram 

vilket förhöjer den redan stora siffran av 85% eller 58%. Statistiken blir här enklare att 

hänvisa till och ta till.     

 

Dömda gärningsmän 

 

Samtliga gärningsmän 

 

Uppdrag granskning må vara medvetna om riskerna av deras undersökning vilket talar väl för 

deras journalistiska ansvar, men det hindrar inte nödvändigtvis individer från att missförstå 

och använda deras statistik på ett felaktigt sätt. Med det sagt så hade Uppdrag granskning 

inga  alternativ angående vilka visuella element de kunde använda för att presentera 

statistiken mer medieetiskt, eftersom det är just statistiken i fråga som är kontroversiell - 

presentationen är endast tillförande till det initiala problemet. 
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6.2 Kalla fakta: Slutstationen 

 

Slutstationen sändes 18 september 2018 på TV4 och är en granskande dokumentär om 

barnhospicet Lilla Erstagården som anklagas för att ha tystat personal, grava vårdmissar samt 

aktiv dödshjälp. De har själva granskat Ersta Diakoni som driver Lilla Erstagården samt gjort 

ett antal intervjuer med tidigare anställda, föräldrar, experter inom barnpalliation samt 

ansvariga för verksamheten. Det har de gjort med syftet att granska verksamheten och se vad 

som ligger till grund för den kritik som riktats mot Lilla Erstagården (Kalla fakta 2018).  
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6.2.1 Källor  

När det kommer till källhanteringen för programmet, baseras faktan som presenteras på 

intervjuer gjorda av redaktionen med tidigare anställda, föräldrar, en expert inom området 

barnpalliation samt ansvariga för verksamheten. Även en del egna undersökningar som 

redaktionen gjort är en del av källorna som omfattar dokumentation de fått tag i angående 

Ersta Diakoni och hur verksamheten finansieras och drivs. De har med källor från båda 

perspektiv för att försöka visa situationen ur olika synvinklar, detta för att få en mer neutral 

presentation av det som granskas, vilket är en stor del i vad det innebär att förhålla sig 

medieetiskt korrekt till sitt material och presentation.  

 

I alla intervjuer förutom en presenteras intervjupersonen med för- och efternamn. Det krävs 

noga eftertänksamhet i publiceringen av namn då det potentiellt sett kan utsätta personen för 

eventuell fara. I en intervju med en tidigare anställd presenteras hon endast med namn och 

titel, hennes efternamn finns inte med. Det tyder på att de någorlunda har anonymiserat en 

person genom att bara skriva förnamn. 

 

En av anledningarna till varför granskningen av Lilla Erstagården gjorts är för att Kalla fakta 

fått höra av flertalet föräldrar om de vårdmissar som barnhospicet utsätter sina patienter för. 

Därmed är en av huvudkällorna för granskningen de tidigare patienterna och deras föräldrar. 

De har två patienter med familjer som intervjuas i avsnittet, Felicia med sin mamma samt 

Morris med sina föräldrar. Deras historier är inget som egentligen går att ifrågasätta, då de 

självklart har rätt till sin bild och upplevelse av situationen. Dock kan två källor möjligtvis 

vara något få för att uttala sig om hela verksamheten, då de skulle kunna vara undantagsfall 

som inte är samma som normen. Kalla fakta redogör dock för flera gånger under avsnittet att 

de tagit del av flera föräldrars historier som backar upp påståendet om den dåligt bedrivna 

vården och olika former av behandlingsbegränsningar som eventuellt har dödat barn i förtid. 

Varför de inte träder fram i avsnittet framkommer inte helt tydligt.  

 

Bortsett föräldrarna, så är alla andra källor benämnda med sin arbetstitel. Även för de tidigare 

anställda, Ann Edner, Agneta Sinander samt Anita presenteras med sina titlar. Agneta 

Sinander och Anita används dock som källa i form av tidigare anställd, men Ann Edner 

används också som både tidigare anställd och som expert i hur palliativ vård för barn borde 

gå till. Hon är kunnig inom området då hon har jobbat med barn under en längre period, 
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något som presenteras i avsnittet, men det man kan ifrågasätta huruvida de borde användas 

som både vittne till händelserna samt experter inom området. En del i att vara medieetiskt 

korrekt och verka för en positiv konsekvens av publicering innebär att man presenterar 

information på ett så att mottagaren kan bilda sig en egen uppfattning, vilket innebär att 

informationen bör inte vara vinklad. Det finns potentiell risk att de expertuttlåtandena de 

tidigare anställda kommer med skulle kunna vara något färgade i det att de skulle vilja sätta 

dit Lilla Erstagården för hur de blivit behandlade, i och med att de utgår ifrån sina egna 

personliga erfarenheter.  

 

Vid ett tillfälle under intervjun med Edner nämner hon ett exempel där ett barn har blivit 

bedömd vara döende av Lilla Erstagården, men deras råd att sätta ut maten har inte blivit 

följda och barnet lever än idag. I samband med detta uttalande presenteras en del av Kalla 

faktas egen undersökning, där de hittat två anonyma anmälningar hos IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg), som handlar om att man tog bort vätskat och maten för det döende barnet 

alldeles för tidigt och att det borde klassas som aktiv dödshjälp. Även IVOs svar på detta 

presenteras, där reportern berättar hur IVO har har nöjt sig med ett uttalande från 

verksamhetschefen för kliniken att det inte förekommer någon arbete som skulle kunna 

misstolkas som dödshjälp.  

 

En annan av källorna som de använder som underlag för att visa på att vården som bedrivs på 

Lilla Erstagården är Natasha Pedersen, som leder norska Föreningen för barnpalliation. Hon 

fick via samtal från oroliga anställda fick höra om situationen på Lilla Erstagården och 

uttrycker om hur smärtsamt det var att höra om vad familjerna har fått uppleva. “Det låter 

som en dödsklinik för barn” säger hon i början av sitt inslag vilket dessutom används innan 

reklamavbrott. Hon menar på att Lilla Erstagården utför aktiv dödshjälp på barn med sina 

metoder. Pedersen beskrivs av Kalla fakta ha en hög akademisk utbildning inom palliativ 

vård, men mer specifikt vad hon utbildat sig inom framgår inte riktigt. Vad som gör att man 

kan fundera över huruvida det kan ha varit nödvändigt att presentera Pedersens bakgrund 

ytterligare, är ett uttalande från Minna Ramfeld-Wittbom som är vårdchef på Lilla 

Erstagården. När hon får frågan om hon kan svara på Pedersens uttalande avfärdar hon det 

direkt med att Pedersen inte är medicinskt utbildad och därmed inte så mycket till en expert. I 

och med att Pedersen är deras huvudkälla i form av expert, hade det varit av intresse att 

förtydliga ännu mer varför hennes åsikt objektivt skulle väga tyngre. 
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6.2.2 Självständighet & Ansvar 

För att visa hur situationen ser ut använder sig Kalla fakta av egna intervjuer och eget 

framtaget material via deras undersökning, vilket visar på självständighet. De presenterar 

källor från olika sidor och visar på annan kompletterande information som olika anmälningar, 

och annan undersökning av verksamheten.  

 

Den huvudsakliga tesen i programmet är att vården som bedrivs på Lilla Erstagården inte 

görs på rätt sätt, vilket också är den uppfattning man kan få när man ser avsnittet. Citat från 

en expert inom palliativ vård för barn hävdar att det är ett otroligt inhumant sätt att hantera 

patienter på och att det snarare är en dödsklinik för barn, och inte ett behandlingshem i 

slutskedet i livet. Det antyds också att personalen mer eller mindre medvetet svälter ihjäl 

barnen, och att den sämre vården beror på nedskärningar av budgeten för att gå med mer 

vinst. Vad som dock händer när man ser närmare på avsnittet och vad som framkommer i det 

är att palliativ vård för barn är ett väldigt känsligt ämne och att det inte verkar finnas tydliga 

riktlinjer i hur den typ av vård ska gå till. Däri kan man ifrågasätta om de hade 

utgångspunkten att låta båda sidor göra sig hörda, eller om de bara till varje pris försökte 

bevisa den tes som var förutbestämd.   

 

Grunden i avsnittet handlar om att det riktas stark kritik mot Lilla Erstagården och deras 

verksamhet, och de anklagelser som riktas gentemot dem är ganska många. I introscenen 

berättas det hur både personal och föräldrar nu vittnar om vårdmissar och hur personalen 

behandlats dåligt. Tesen är främst att när Lilla Erstagården 2013 gick igenom ett antal 

förändringar i sin organisation med byte av chef och personalomsättningar blev vården 

mycket sämre. Det upprepas flera gånger under avsnittets gång hur det bedrivs vuxenvård på 

en barnklinik, hur patienterna inte får den hjälp de behöver, personal trakasseras och till och 

med att Lilla Erstagården mer och mer ser ut som en dödsklinik för barn. Problemet sätts 

dock inte i en större samhällskontext, utan fokus ligger på problematiken för verksamheten. 

Anledningen till varför de gör granskningen är på grund av att de hört från flera källor att 

vården som bedrivs inte görs på rätt sätt. Det är anklagelser som potentiellt sätt kan vara 

väldigt skadliga om det skulle vara så att de faktiskt inte stämmer, och medvetenheten om 

detta och ansvaret för detta presenteras inte i programmet av redaktionen. 
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6.2.3 Visuell presentation 

I avsnittet Slustationen finns det en del visuella element som går att notera som bidrar med att 

förstärka uttalanden likväl som olika personers ställning och eventuella betydelse för 

innehållet.  

 
I scenen med den tidigare patienten Felicia och hennes mamma filmas främst mamman 

sittandes i mot en neutral bakgrund och blir intervjuad där hon berättar om sin upplevelse av 

Lilla Erstagården. Något som också får mycket fokus i denna del är olika bilder på Felicia, 

både filmade av redaktionen men också en del hemmavideor som de fått tillgång från via 

Felicias mamma. När de presenterar det materialet har de gjort en tydlig markering uppe i 

vänstra hörnet för att tydliggöra vad bildmaterialet kommer ifrån. Bilderna och montagen 

som presenteras, visar Felicia när man ser hur svårt hon har det med sin andning och annan 

problematik samt när hon gråter och är upprörd. Dessa klipp på Felicia ackompanjeras med 

en dyster, nedstämd musik som inte är med vid intervjutillfället.  

 

 
Felicia 

Även delen där Morris och hans föräldrar är upplagd på samma sätt som tidigare del med 

Felicia. Här filmas också föräldrarna under sin intervju sittandes i en soffa i en neutral miljö. 

Bilder på Morris när han ligger i en sjukhussäng med sonder och olika slangar i näsan, när 

Morris blir buren av sin pappa och när han får hjälp av sina assistenter dyker upp vid flera 

tillfällen under inslaget. Bilderna är tonsatta med samma musik som i klippen med Felicia, 

nedstämd och melodramatisk.   
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Morris 

När Agneta Sinander intervjuas ser man henne dels kliva in och sen köra en bild, men också i 

någon form utav hemmiljö. Det är inte så mycket som händer runt omkring scenen med 

Sinander, utan hon sitter och blir intervjuad i en hemmamiljö och det är i fokus, hon har en 

vit tröja på sig som ser ut som “vanliga” kläder. I intervjun med Ann Edner filmas Edner i en 

sjukhusmiljö, förmodligen någon form av undersökningsrum. Hon sitter i sjukhuskläder där 

hennes skylt med titeln “Läkare” syns tydligt i bild. Det visas också bilder på Edner när det 

ser ut som hon är i en arbetsmiljö då hon hjälper en patient, men det framkommer inte om det 

är  eller inte. I och med att det inte är kommenterat får man anta att det är filmat från Edners 

naturliga arbetsmiljö. 

 
Ann Edner 
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Anita, tidigare anställd, filmas i en skogsmiljö där hon är ute och och går. Hon filmas rakt 

framifrån när hon intervjuas men en viktig detalj man lägger märke till i det här inslaget är att 

Anita har solglasögon på sig under sin intervju, och vanliga kläder, alltså inga arbetskläder. 

Visserligen filmas hon i en utomhusmiljö, som tidigare nämnt, vilket bidrar med lite mer av 

ett alternativ till förklaring till varför solglasögonen är på. Det är dock en detalj som definitivt 

kan uppfattas som något utstickande, särskilt i och med att Anita som tidigare anställd delar 

med sig av en del känslig information angående verksamheten, och att det kan ses som ett sätt 

att anonymisera Anita på.  

 

 
Anita 

När de intervjuar föräldrarna och den tidigare personalen filmas endast dem och reportern är 

inte med alls förutom som berättarröst. Detta sätt att framställa intervjun på ger de utsatta en 

plattform att få berätta vad de varit med om och hur de har upplevt situationen på Lilla 

Erstagården. När de ansvariga för Lilla Erstagården intervjuas, tar reportern mer plats då de 

filmas när frågorna ställs och det leder till att denna intervju framstår som mer ifrågasättande 

än de andra intervjuerna. Detta är gemensamt för delarna med Minna Ranfelt Wittbom och 

Jan-Åke Zetterström. Miljöerna är här också ganska neutrala och liknar flera av de andra, 

Wittbom sitter mot en grön bakgrund och Zetterström i en kontorsmiljö.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt följer först en diskussion av resultatet och hur det förhåller sig till de etiska 

ramverk som presenterats i 3.Teori. Först diskuteras hur avsnitten förhåller sig till olika 

aspekter av medieetik, sen följer en diskussion av huruvida konsekvensetik bör ha en central 

roll inom medieetik och avslutingsvis en jämförelse mellan de två avsnitten.  

7.1 Avsnittens förhållningssätt till medieetik 

7.1.1 Journalistikens uppgift och mediernas makt 
En aspekt journalister bör förhålla sig till är deras journalistiska ansvar och makt, och denna 

maktposition ligger till stor del i vilket inflytande som påverkar individens beslutsfattande 

(Nord & Strömbäck 2012). Denna maktutövning kan ta sig i uttryck i olika 

medialiseringstekniker för att materialet ska vara mer lockande att se på, och därmed påverka 

ännu mer (Nord & Strömbäck 2012). Denna studie visar på att dessa medialiseringstekniker 

går att finna i båda avsnitten.  

 

Uppdrag granskning informerar i avsnittet Dömda för våldtäkt om våldtäktsstatistiken i 

relation till invandring. Ämnet i avsnittet är tillspetsat i den mån att en komplicerad fråga 

med flera utgångspunkter blir summerad och kontextualiserad i avsnittet för att skapa 

underhållande och intressant tv. Debatten angående våldtäktsstatistik är inte ny, vilket 

Uppdrag granskning också påvisar och det är möjligt att Uppdrag granskning kan ha skapat 

sin undersökning i syfte till att tillspetsa det återigen. Dessutom är avsnittet både polariserat 

och personifierat i och med medverkan av personer såsom Sofia Näslund, som är ett tidigare 

våldtäktsoffer, men även med experter inom ämnet så som Jerzy Sarnecki. Det går även att 

diskutera om Dömda för våldtäkt använder sig av förenkling och konkretisering med sin 

undersökning och kontroversiella statistik som sedan kom att bli anklagad för att vara just 

förenklad, sensationell och orimlig.  

 

Det medialiserade innehållet och produktionen av Dömda för våldtäkt har alltså potential att 

påverka på de tre sätt som Nord & Strömbäck beskriver vilka är: 1. Inflytande över själva 

beslutfattandet, 2. Möjlighet att påverka vilka frågor som får plats på respektive utestängs 

från den politiska dagordningen och 3. Förmåga att styra de föreställningar, fakta och 

värderingar som ligger till grund för de politiska besluten. Det kan påverka beslutfattanden i 
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och med att Uppdrag granskning, som ses av många och kan anses vara en journalistisk 

auktoritet, men det är av större vikt att diskutera till vilken grad Uppdrag granskning kan ha 

påverkat de ytterligare två punkterna som behandlar påverkan av den politiska dagordningen 

och påverkan av värderingar och fakta. Uppdrag granskning publicerade statistik i ett avsnitt 

angående våldtäkt och invandring som var både polariserat och förenklat vilket kan leda till 

att värderingar skiftar och fakta som möjligtvist är bristfällig används oansvarigt, eller av 

antidemokratiska och rasistiska grupper för att gynna sin agenda. Avsnittet kan eventuellt ha 

haft en påverkan på den politiska dagordningen samt befolkningens värderingar vilket 

innebär att dess medieetik är värd att analysera.    

 

Man kan i avsnittet Slustationen se att de använt sig av medialiseringstekniker som Nord och 

Strömbäck (2012) skriver om. De presenterar genomgående sin tes, som intensifierad i det att 

Lilla Erstagården flera gånger benämns som en dödsklinik för barn. Det gör att händelsen och 

situationen känns mer dramatisk och bidrar med spänning. Händelsen är konkret och 

förenklad då tesen som presenteras, alltså att Lilla Erstagården bedrivit felaktig vård, är lätt 

att förstå och ta till sig och innehåller inte för många argument. I avsnittet är också historien 

som presenteras personifierade. Detta görs i det att både de tidigare anställda och föräldrarna 

till tidigare patienter får mycket utrymme att berätta sin historia. De får också mer utrymme 

än de anklagade, vilket också visar på en förstärkning av den enskilda personens historia och 

att den väger tyngre i det här sammanhanget.  

 

När det kommer till punkten polarisering och att väcka känslor hos publiken, syns det tydligt 

i de visuella elementen. Under intervjuerna med föräldrarna filmas barnen med sin 

problematik, och under tiden spelas nedstämd musik som inte förekommer någon annan gång 

under programmets gång. De här scenerna anspelar verkligen på mottagarens känslor, då man 

som eventuellt tittare tycker synd om barnen när man ser hur svårt de har det. Detta i 

kombination med de anklagelser som görs leder mottagaren gör att det uppfattas som att 

redaktionen redan innan hade en förutfattad mening om situationen, en åsikt som också 

förmedlas till mottagaren att tycka. Här visar de på polarisering i det att att de spelar på 

mottagarens känslor. Dessa medialiseringstekniker bör dock korrelera med det yrkesmässiga 

ramverk som finns, Spelreglerna för press, radio och tv (Journalistförbundet 2019). Denna 

studie har studera på vilket sätt de båda avsnittet förhåller sig till dessa riktlinjer. 
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7.1.2 Spelregler för press, radio och tv 

Enligt de spelregler som vi här förhåller oss till finns det ingen anledning att anta att Uppdrag 

gransknings egna undersökning är direkt felaktig. Den statistik de framför är faktiska fall av 

de som var dömda för våldtäkt, övergrepp och sexualbrott. Samtidigt presenterar Uppdrag 

granskning information om att överrepresentation av utlandsfödda i våldtäktsstatistik kan 

bero på flera faktorer vilket talar för deras presentation av flera perspektiv och därmed 

neutralitet. Uppdrag gransknings strävan till att höra alla ståndpunkter uppfattas dessutom i 

de källval de gjort, i och med att de har expertkällor, intervjuer med flertal journalister samt 

de som är direkt utsatta. 

 

Uppdrag granskning har samtidigt källor såsom de afghanska ungdomarna och Mustafa 

Panshiri som till synes skulle vara det motsatta; en representation från svenskar med utländsk 

bakgrund för att ge en bild av ämnet från en av de utsatta parterna och kanske undersöka 

orsaker till den överrepresentation Uppdrag granskning fann, eller iallafall ungdomarnas bild 

av det. Alla dessa diversifierade källor tolkas som ett försök att framställa diskussionens olika 

vinklar på ett neutralt och inkluderande sätt. Här kan man alltså anta att Uppdrag granskning 

har följt en god arbetsetik gällande sina val av källor. Etiken gäller dessutom för resten av 

källorna. Sofia Näslund som var en utsatt källa behandlades med respekt under hennes 

intervju och “Ahmed” var ett viktigt vittne till en dom och hans anonymitet var essentiellt. 

Uppdrag granskning har följt de riktlinjer som finns gällande anonymitet och det vi summerat 

som god medieetik gällande dessa aspekter av källor också.    

 

När det gäller Kalla faktas program Slutstationen har även de till större del följt de riktlinjer 

som finns. De presenterar ett självständigt material, och när andra källor används tydliggör 

dem det. De visar på ansvar gentemot involverade genom att låta flera åsikter komma till tals, 

då de använt föräldrar och personal för att få en bild av hur situationen har upplevts, 

expertutlåtanden angående palliativ vård samt intervjuer med ansvariga för verksamheten för 

att alla sidor ska få berätta sin sida av historien. Här har Kalla fakta följt de krav och regler 

som finns då de, objektivt sett, ger båda sidor en chans att få svara. Det finns dock en hel del 

som går att diskutera närmare när man mer djupgående går in på de olika källorna som 

använts och hur det presenteras. De har på ett medvetet sätt anonymiserat en källa på genom 

att inte skriva ut fullt namn och att hon får ha solglasögon på sig, Det skiljer sig från de andra 

intervjuerna där man ser alla andra intervjuobjektets ansikte, samt både för- och efternamn.  
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Vad som möjligen kan diskuteras som ett eventuellt övertramp av Spelreglerna är de 

expertkällor som Kalla fakta använder sig av i avsnittet. En källa, Ann Edner, använder de 

som källa som både tidigare anställd men också som en mycket erfaren person inom vård av 

svårt sjuka barn. Att hon är kunnig inom området känns visserligen trovärdigt, men i och med 

att hon har varit personligt inblandad i verksamheten och haft en negativ upplevelse, blir 

hennes uttalande som åtminstone professionell mindre trovärdiga. Den andra experten som är 

med i avsnittet, Natasha Pedersen, uttalar sig om det medicinska tillvägagångssättet, trots att 

det framkommer att hon eventuellt inte har en medicinsk utbildning. Det gör att man 

definitivt kan ifrågasätta deras motiv till varför de använt just Pedersen som källa, då det 

finns utrymme att ifrågasätta om hon verkligen besitter den kunskap Kalla fakta framställer 

henne att göra. 

 

Båda avsnitten har alltså mer eller mindre följt det yrkesspecifika etiska ramverk som 

Journalistförbundet (2019) har utformat, och det finns inga större snedsteg som går att se. 

Trots detta som den här studien visar, har kritik riktats gentemot avsnitten angående ett 

bristande konsekvenstänk (Carlehed 2018, Berglöf 2018).  

7.2 Konsekvensetikens fokus vid granskande journalistik 

Ur ett konsekvensetiskt perspektiv bör producenterna av program som Uppdrag granskning 

och Kalla fakta ta hänsyn till vilket syfte avsnittet har och om efterdyningarna av avsnittet 

kommer att leda till positiva konsekvenser (Plaisance 2013, 32-33).  

 

Vi kan inte här bedöma till vilken grad Uppdrag granskning påverkar det svenska folket med 

deras påståenden (mer om det i framtida forskning) men kritiken som var riktad mot avsnittet 

menar på att konsekvenserna är negativa och rapporteringen var oansvarig. Ett kontroversiellt 

ämne i sig eller rädslan för att människor blir upprörda kanske inte nödvändigtvis bör vara 

anledning nog att välja bort ett potentiellt viktigt ämne, men däremot bör man göra en 

konsekvensanalys av särskilt riskfyllda ämnen för att minimera eventuella oönskade 

följdeffekter av ens produktion. 

 

I relation till konsekvensetik så bör journalistiken slutligen leda till nytta för samhället. Det är 

svårt att besvara den frågan med de parametrar vi har undersökt här eftersom man då måste 
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undersöka de personer som blivit påverkade av avsnittet och inte endast avsnittet själv. Vi 

kan däremot se via kritiken mot Uppdrag granskning att värdet av undersökningen är värt att 

problematisera. Ett annat perspektiv eller tydligare syfte kan ha gynnat avsnittet, samt 

minskat riskerna att sådan statistik, som Uppdrag granskning själva säger, “används som ett 

slagträ.” (Uppdrag granskning 2018a).  

 

Kritiken som riktats gentemot avsnittet Slutstationen gäller också främst deras brist på 

konsekvenstänk. Publiceringen av avsnittet kan leda till att barn inte får den hjälp de behöver 

i livets slutskede, då föräldrar bli avskräckta av exemplet Lilla Erstagården visar på, trots att 

informationen kanske inte stämmer fullt ut. Frågan man kan ställa sig då är huruvida TV4 

skulle undvika att sända avsnittet, eller om det skulle gå emot deras jobb som granskande 

journalister. Det är såklart inget man kan dra några slutsatser kring efter denna undersökning, 

men det går absolut att diskutera huruvida konsekvensetik och tydliga ramverk för 

publicering borde vara i fokus när man pratar om medieetik. 

 

Ur ett konsekvensetiskt perspektiv så bör producenterna av program som Kalla fakta ta i åsyn 

vilket syfte avsnittet har och om konsekvenserna av avsnittet kommer att leda till positiva 

konsekvenser. När man ser på den kritik som riktats gentemot Slutstationen finns det absolut 

argument som talar för ett ifrågasättande av konsekvenstänket då konsekvenserna var mer 

negativa än positiva, och de har därmed inte tänkt igenom publiceringen fullt ut. Dock skulle 

man kunna argumentera för att konsekvenserna inte var så förödande då Kalla fakta lät båda 

parter komma till tals, och därmed göra flera sanningar tillgängliga för publiken som de kan 

skapa sin åsikt utifrån. Rent konsekvensetiskt tjänade avsnittet ett granskande och eventuellt 

informativt syfte, däremot kan klandringen snarare påverka både Lilla Erstagården och dess 

användare så pass negativt att den ifrågasatta granskningen blir problematisk ur ett 

konsekvensetiskt perspektiv. Naturligtvis är också påverkan och värdet av själva avsnittet 

vara subjektivt för varje tittare. 

7.3 Skillnader mellan de två reportagen 

Efter en genomgående analys av båda avsnitten så går det att urskilja både likheter och 

skillnader i framställningen av materialet samt deras förhållningssätt till medieetik. Uppdrag 

granskning presenterar relevanta källor till deras undersökning för att ge en nyanserad bild av 

ämnet. De är självständiga och deras visuella element håller ihop med de argument de för i 
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texten. De kan däremot anklagas för bristande ansvarstagande och timing med sitt reportage, 

samt en bristfällig analys av eventuella konsekvenser av sitt reportage.  

 

I avsnittet Slutstationen med Kalla fakta kan man också se att de förhåller sig relativt bra till 

det medieetiska ramverk som finns, men det går att hitta några brister angående deras 

medieetik. De använder källor från båda perspektiv som i de flesta fall känns relevanta, men 

flera gånger får man som tittare uppfattningen att de har valt källor för att bevisa en egen 

förutfattad uppfattning om ämnet, samt att framställningen vid flera tillfällen färgas av just 

denna uppfattning. I Uppdrag gransknings avsnitt så baseras mycket fakta på ren statistik, 

medan i Kalla faktas på personliga upplevelser och berättelser, vilket gör att det blir svårare 

att förhålla sig helt neutral till innehållet och presentationen av det.  

 

De respektive avsnitten behandlar två helt separata ämnen vilket gör en jämförelse av deras 

samhällskontextuella värde svårare att tyda. Slutstationens fokusering på personliga 

berättelser och tragiska livsöden är annorlunda från Dömda för våldtäkts fokus vilket ligger 

huvudsakligen vid ett bredare perspektiv även om de har med personliga berättelser i 

reportaget. Samtidigt var Dömda för våldtäkt och dess kritik definierad av sin kontext till 

riksdagsvalet 2018 medan Slutstationen snarare kan kritiseras till att reportaget inte var 

särskilt relevant då det utgår ifrån organisationsförändringar under 2013, alltså fem år tidigare 

(Kalla Fakta 2018a). Kalla Faktas reportage hade dessutom haft större vikt ifall de svart på 

vitt kunde visa på att Ersta diakoni var skyldiga till de brytningar av de bestämmelser som 

finns för hur vård skall bedrivas. Uppdrag granskning har lyckats med att framföra sitt ämne 

som relevant till framtida diskussion, även om deras undersökning kan komma att ses som ett 

exempel på hur sådan forskning kan översimplifieras.  

 

Vad som är gemensamt för båda avsnitten är att det inte framkommer något tydligt 

konsekvensetiskt tänk. Konsekvenserna för vad avsnitten kan leda till presenteras inte med 

någon transparens, vilket också är det kritiken som riktats gentemot dem tar upp. Som Jesper 

Strömbäck (2003 & 2008) beskriver så har medierna en väsentlig del i att granska 

makthavare och att det är viktigt för ett demokratiskt samhälle att de gör just detta, men med 

det kommer också att de behöver vara källkritiska och det behövs ett tydligt ramverk för att 

det ska fungera. Von Krogh (2016) påpekar dock en annan vinkel, hur kraven för ansvarighet 

inom journalistik kan leda till en försvårad produktion för medierna vilket påverkar deras 

kritiska samhällsroll negativt. Medierna ska inte behöva stå till svars för mycket för sitt 



 45 

agerande, då deras uppgift ligger i att kritiskt granska och kan därmed påverkas negativt av 

för hårda restriktioner. Enligt en konsekvensneutral utgångspunkt har publicering av båda 

avsnitten inte varit felaktig då trots att de eventuellt kan ha lett till negativa konsekvenser, 

såsom att våldtäktsstatistiken kan användas av i felaktiga syften eller att föräldrar inte längre 

vågar söka vård till sina barn, så är det inget utgivarna skulle haft hänsyn till.  

 

Dessa skilda åsikter kan dels göra det svårt för den enskilde journalisten att veta hur hen ska 

utöva sin granskning och publicering, men också svårt att bedöma om de agerar rätt eller inte 

för en utomstående person. Här går det också att återkoppla till Bjerkes (2009) 

problematisering angående skillnaden på arbetsmoral och allmän moral. Det är möjligt att det 

finns ett problem i att det är svårt att skilja på de olika typerna av moral, då det kan leda till 

att olika journalister kan ta olika bestlut angående vad som ska publiceras och inte vilket i sin 

tur gör att den professionella nivån kan bli lägre. Därför kan man kanske ändå dra slutsatsen 

att det är viktigt att man ifrågasätter vilken roll den granskande journalistiken ska ha och 

vilka riktlinjer som ska finns kring vad som publiceras, även om Von Krogh (2016) har en 

bra poäng i att restriktioner kan vara negativt. Dock blir skillnaderna mindre om det finns ett 

tydligt ramverk, och därmed blir de negativa konsekvenserna förhoppningsvis mindre. 
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8. Slutdiskussion  

Den här undersökningen har ämnat att studera olika aspekter av det etiska ramverk som är 

relevant för journalistisk verksamhet och publicering genom en studie av hur de stora 

producenterna för granskning (Kalla Fakta & Uppdrag Granskning) förhåller sig till det. 

Målet med denna studie var således att bidra till ökad kunskap om medieetik, och särskilt 

dess roll i granskande journalistik. Syftet var mer specifikt att undersöka hur två case (Kalla 

Fakta & Uppdrag Granskning) berörs av medieetik och konsekvensetik samt identifiera om 

det föreligger skillnader dessa två emellan. Med grund i detta ämnar studien besvara följande 

frågeställningar:  

 

● På vilket sätt förhåller sig avsnitten till olika aspekterna av medieetik? 

● Vilka skillnader föreligger mellan de två reportagen och hur förhåller sig dessa till 

medieetik och samhällsdiskussionen?  

● Vilket fokus bör konsekvensetik ha vid granskande journalistik för att vara mest i 

samspel med medieetik? 

 

När det kommer till de yrkesanpassade reglerna, Spelregler för press, radio och tv, så 

uppfattas det utifrån avsnitten som att producenterna är medvetna och vill uppnå dem. Även 

om det kan identifieras några små missar utifrån dennas studie, så uppfattas det i stort som de 

har följt dem. Kritiken som tagits upp angående avsnitten diskuterar hur producenterna inte 

varit tillräckligt medvetna om de eventuella och övervägande negativa konsekvenserna deras 

program kan leda till. I samspel med kritiken och de yrkesmässiga regelverk som existerar för 

journalister så bör konsekvensetik ha ett stort fokus för att vara i samspel med medieetik.  

 

Skillnaderna mellan avsnitten är främst att de bidrar med olika fokus på samhället. 

Slutstationens konsekvenser berör föräldrar och barn som inte längre vågar söka den vård de 

egentligen behöver och är mer på en individnivå, medan Dömda för våldtäkt riskerar en 

negativ inverkan på större del av samhällsdiskussionen, då det finns potential för att använda 

statistiken för att främja en främlingsfientligt åsikt. Om man ser till det konsekvensetiska 

perspektiv Plaisance (2013) beskriver och att efterföljderna av en publicering ska leda till 

mesta möjliga nytta för flest personer, så är kritiken gentemot Dömda för våldtäkt mest 

legitim. I och med det borde de därmed inte publicerat avsnittet då det skulle kunna komma 

att skada fler än vad det skulle göra nytta.   
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8.1 Begränsningar och förslag på vidare forskning 

Det är inte vår uppgift här att bedöma om avsnitten i fråga borde anmälas till myndigheterna 

för medieetik utan snarare att kritiskt granska varje avsnitt och diskutera huruvida man kan se 

deras transparens och medvetenhet i sitt förhållningssätt till de etiska ramverk som finns, och 

vilka konsekvenser en publicering kan leda till. Det är det dock viktigt att poängtera att denna 

studie endast har studerat två avsnitt. Utifrån den här studien kan man inte dra några generella 

slutsatser på hur pass medieetiskt korrekta SVT och TV4 är, men kan visa på exempel på hur 

de båda aktörerna förhåller sig till medieetik och huruvida vilken nivå konsekvensetik borde 

vara en del av detta ramverk.  

 

Vår forskning har syftet att tillföra kunskap till diskussioner angående medieetik och 

journalistiskt ansvar samt hur moderna definitioner av sådana begrepp bör behandlas för att 

främja demokrati och friheten att uttrycka sina åsikter med medieetiska metoder. Det finns en 

viss komplexitet i de riktlinjer som finns, då de inte alltid går i linje med varandra och det är 

denna studie till för att kasta ljus på. Dessutom kan det kodschema som skapat under studiens 

gång appliceras på andra reportage från olika leverantörer för att granska deras journalistiska 

ansvar, källor och självständighet samt den visuella presentationen i förhållande till olika 

aspekter av materialet som framställs.    

 

Denna studie har fokuserat på granskande journalistik och huruvida det etiska ramverket er ut 

för den typen av journalistik, och även vilket fokus konsekvensetik bör ha för att vara mest i 

samspel med medieetik. För framtida forskning hade det varit intressant att vidareutveckla 

den här undersökningen genom att studera om det finns skillnader mellan olika typer av 

journalistiska och mediala format i hur man tillämpar medieetik. Exempelvis om det finns 

samma behov för ett etiskt ramverk med ett rådande konsekvenstänk i nöjesjournalistik. Vad 

som också hade varit intressant att vidare studera är huruvida ett bristfälligt medieetiskt 

förhållningssätt kan minska trovärdighet och i förlängningen urvattna journalistikens 

funktion.   
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Pressrelease 

Bristfällig medieetik i granskande journalistik på tv 

Nu har studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet gjort en 

analys på två avsnitt av granskande journalistik på tv, ett från Kalla fakta och ett från 

Uppdrag granskning. Denna kandidatuppsats söker besvara frågor om hur avsnitten Dömda 

för våldtäkt (Uppdrag granskning) och Slutstationen (Kalla fakta) förhåller sig till existerande 

medieetiska riktlinjer i presentationen av deras material. Med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys och ett teoretiskt ramverk grundat i medieetik och konsekvensetik söker de 

värdet i avsnittens moral samt potentiella risker av oansvarig journalistik.  

 

Det visade sig att avsnitten var korrekta i förhållande till alla riktlinjer gällande 

självständighet men fallerar i ansvarstagande, källhantering och konsekvensanalys. Sådant 

som val av källor, framställning av resultat och medvetenhet av ens reportage nyhetsvärde 

tillför till den etiska problemformulering som undersöks i denna undersökning. Utöver det 

diskuteras värdet av medieetiska riktlinjer och restriktionerna plats inom grävande 

journalistik. Vår forskning kan tillföra till diskussionen angående värdet av definierad 

medieetik samt hur moderna begrepp bör behandlas för att främja demokrati och 

yttrandefrihet. Förutom det är undersökningen en kvalitativ analys av två allmänt kritiserade 

avsnitt av granskande journalistik för att analysera eventuella brister i medieetik och dess 

konsekvenser.         
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