
 
 
 
Journalister anmälda för partisk granskning – klandras inte 
 
Beslut 2016-02-15 
  
Yrkesetiska nämnden beslutar att inte klandra två journalister som anmälts till 
nämnden då nyhetsredaktionen de båda jobbade på rapporterat om en händelse som 
berörde en nära anhörig till den ena journalisten.  
  
Bakgrunden till anmälan var att en nära anhörig till den ena journalisten utsatts för 
ett misstänkt våldtäktsförsök när hon tillfälligt vårdades på ett boende för 
äldre. Journalisten ansåg att boendets chef inte agerat tillräckligt för att 
skydda kvinnan efter övergreppet och polisanmälde chefen för tjänstefel.  
  
Den andra journalisten fick senare i uppdrag att rapportera om det som hänt. Hon 
intervjuade den drabbade kvinnan och hon besökte boendet för att se om någon i 
personalen ville uttala sig. Hon intervjuade också anmälaren som vid tillfället var 
ansvarig chef inom kommunen.  
  
Den anhöriga journalisten spelade dolt in ett samtal med anmälaren om 
situationen. Hon ringde samtalet som oroad anhörig och uppger att hon bandade 
samtalet för att dokumentera vad som sades. Anmälaren misstänkte att samtalet 
spelats in i syfte att publiceras. 
  
Anmälaren uppfattade det som att de två journalisterna pratat ihop sig och gjort 
upp om bevakningen av händelsen. Han hävdade att den journalist som spelat in 
samtalet med honom sagt att hon skulle utnyttja sina kontakter i 
media om inte hennes anhöriga blev hjälpt. Ett påstående han senare backade från.  
Enligt anmälaren hade journalisten som besökte boendet inte visat hänsyn till ovana 
intervjupersoner när hon ville intervjua personalen. När hon intervjuade anmälaren 
hade han begärt att få frågor i förväg, vilket journalisten sagt nej till.  
  
Nämnden finner utifrån vad som framkommit i ärendet att det inte går att styrka att 
de två journalisterna samarbetat eller ”gjort upp” kring rapporteringen.  
  
Det var visserligen den journalist som gjort polisanmälan som i sin roll 
som arbetsledare tillsammans med en annan arbetsledare gav den andra 
journalisten uppdraget att bevaka händelsen. Men hon lämnade över den direkta 
arbetsledingen till den andra chefen vid utlägget och deltog därefter inte i 
redaktionens bevakning av händelsen eller polisanmälan. Hon hade som 
anhörig även tipsat andra redaktioner om händelsen. Det bandande samtalet 
publicerades inte, utan användes enbart som researchmaterial. 
  
Det bandade samtalet med anmälaren var ett privat samtal. Journalisten 
ringde upp anmälaren i egenskap av anhörig till vårdnadstagaren. Nämnden har 



lyssnat på inspelningen och journalisten presenterar sig uteslutande som anhörig och 
inget nämns om kontakter med media under samtalet.  
  
Journalisten som jobbade med nyheten besökte boendet bland annat på grund av att 
boendets chef inte ställde upp på någon intervju. Journalisten ville ställa frågor till 
personalen för att se om någon ville uttala sig. När ingen i personalen ville uttala sig 
gick journalisten därifrån. Att i sammanhanget ställa frågor till personalen anser 
nämnden är att se som normalt journalistiskt arbete.  
  
Den här anmälan belyser ett etiskt dilemma som kan uppstå då en redaktion ska 
bevaka händelser där de inblandade är anhöriga eller har nära relationer till en eller 
flera journalister på redaktionen. 
 
Det är då viktigt för allmänhetens förtroende för det redaktionella arbetet att den 
medarbetare som har en nära relation till den som händelsen berör inte deltar i det 
journalistiska arbetet med händelsen. Det är också viktigt för förtroendet att 
nyhetsvärderingen görs av någon annan än den som är berörd eller har relationer till 
de inblandade. Det är då redaktionsledningens ansvar att se till att andra journalister 
utför arbetet. 
 
Nämnden beslutar att inte klandra de anmälda journalisterna. 
 


