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Stipendierapport frAn Marianne HUhne von Seth
studiebesdk i London hos Press Complaints Commission m fl

Storbritannien har eft vdl fungerande sjilvsanerande system f6r hantering av
klagomil mot bristande pressetik. Press Gomplaints Commission har en
tyngre roll isamhfrllsdebaften in svenska PO och PON. Det kan dels bero pi
att PCC har en tydlig riging mot den bransch den granskar, dels pi en
professionellare framton i ng. Dessutom g ranskas verksam heten av oberoende
utredare f6r att kvaliteten ska kunna sdkerct5llas.

Jag fick stipendium frin Hiertandmnden 2A10 att anvdnda f6r studier i pressetik i
Storbritannien och har haft fdrminen att genomfora en mycket intressant studieresa.
Den har gett nya kunskaper och perspektiv p6 olika sdtt att fdrh6lla sig till de
sjdlvsanerande system som finns bAde i Storbritannien och Sverige. Jag har bes6kt
Press Complaints Commission (PCC) som dr organiserat pi ett annat sdtt dn
Allmdnhetens Pressombudsman och Pressens Opinionsndmnd i Sverige. En av de
mest anmdlda tabloiderna 6r News of the World och jag har dven bes6kt redaktionen
ddr och intervjuat redaktionschefen.

Den brittiska modellen forefaller vara respekterad av och uppskattad, dven av dem
som granskas. Anledningen kan vara att arbetet bedrivs professionellt, brett,
noggrant och med stor konsekvens. Ett annat skdl dr sannolikt att alternativet skulle
vara vdrre - lagstiftning mot ndrgdngen personjournalistik, vilket ldnge var ett reellt
hot i Storbritannien. Nu ger en oberoende granskning av PCC som blev klar
sommaren 2010 systemet klart godkdnt. 81 procent av britterna kdnner till PCC, diir
man anser att det finns ett markant Okat intresse hos allmdnheten f6r pressetiska
frAgor jtlmfort med tidigare. Detta tillf6ljd av den h6ga profil som PCC medvetet
satsar p6.

PCC har sitt kansli i centrala London och d6r trdffar jag .Scott Langham, som dr chef
fdr klagomAlssekretariatet, och William Gore, som dr informationschef. Lokalerna dr
ansprAksldsa och de cirka 15 anstiillda iir p6fallande unga, knappt nigon dr 6ver 30
Ar. Av dem dr 6-7 personer handldggare som utreder och handldgger
anmdlningarna. Ingen har journalistbakgrund men alla har akademisk examen med
exempelvis ekonomi, historia eller statskunskap som huvuddmne. Det dr inget
glamorost jobb men en bra sprAngbrdda fdr vidare karridr. Allmtinbildning och
samhdllsintresse dr en fdrutsdttning f6r jobbet.

Att vara chef dr inte heller en dans pd rosor alltid. Scott Langham har hand om
jourtelefonen, och den ska vara bemannad dygnet runt s6 att allmdnhet i pressetiska



bryderier alltid ska kunna nA PCC. Det har fdr Scott Langhams del betyft m6nga
avbrutna middagar pA lordagskvdllen.

Under 2009 utredde kansliet 1139 drenden. av totalt niirmare 5.000 inkomna
anmdlningar. De som avskrivs ir s6dant som inte faller under PCC:s ansvarsomrAde,
exempelvis anmdlningar mot publiceringar i radio eller TV.

Varje handliiggare har ett antal drenden i gAng samtidigt och varje vecka leder Scott
Langham ett mote ddr man stdmmer av hur det 96r i pAgAende utredningar. Jag sitter
med vid ett sAdant mote och det gdr undan. Alla har med sina mappar och man
rapporterar raskt vad som halnt sedan sist. M6let dr att drendena ska vara avslutade
inom 35 dagar och PCC:s slogan dr "Fast, free and fair". De allra flesta iirendena
klaras ocksA av inom den tiden. Det innebdr att82 procent av klagomSlen inte fors
vidare till kommissionen utan avgors pA tjdnstemannanivA.

Resten fors vidare till kommissionen, som sammantriider var sjdttevecka dA 6-8
drenden behandlas. 2009 failldes 18 tidningar allt som allt.

Kommissionen best6r av 17 ledamdter varav sju representerar branschen, bdde
rikstdckande tidningar, lokala tidningar och magasin finns med. Dairtill kommer 10
personer som representerar "allmdnheten", vem som helst kan sdka uppdraget. Men
precis som i svenska Pressens Opinionsndmnd dr det iindA inte precis "mannen pA
gatan" som vdljs in utan i kravprofilen ingir att man ska vara framgAngsrik i sin
karridr och och ha forstdelse och intresse fdr det sjdlvsanerande systemet.

VArt svenska system med Allmdnhetens Pressombudsman (PO) och Pressens
Opinionsndmnd (PON) har stora likheter med framfdrallt det gamla brittiska Press
Council. PO har de senaste Aren utsatts fdr h6rd kritik, bide fdr att vara en tandlOs
verksamhet och for att den som innehaft dmbetet variUdr alltfor passiv och
ofdrutsdgbar. Mot den bakgrunden ville jag gdrna titta pA hur Storbritannien hanterat
motsvarande fr6gor.

Press Council gick i graven 1991 efter 38 6r och jag har i en tidigare stipendierapport
beskrivit hur den verksamheten fungerade i slutet av 1980-talet. (Jag hade da fatt
stipendium fr6n Hiertandmnden for att studera skillnaderna mellan svensk och brittisk
pressetik). Den gAngen var skillnaderna mellan mediernas hantering av den
personliga integriteten stor i de bAda ldnderna mycket stor. I dag dr skillnaden
betydligt mindre. Svenska medier dr aggressivare dn forr och den offentliga
diskussionen i dessa frdgor iir svag, ndrmast obefintlig.

I Storbritannien var debatten i slutet av 8O-talet kraftig kring en alltmer ndrgAngen och
snaskig personjournalistik. En statlig utredning fick i uppgift att overvdga vilka
Atgiirder som behovdes for att ge den personliga integriteten bdttre skydd. Rapporten
publicerades 1990 och rekommenderade infdrandet av en ny Press Complaints
Commission som skulle ersdtta Press Council. Denna nya kommission skulle fa 18
mAnader pA sig att bevisa aft dven ett sjdlvsanerande, frivilligt organ kan agera
effektivt. Pressen fick kalla fotter vid tanken pd att lagstiftning annars skulle kunna bli
verklighet och skred till verket omg6ende. PCC etablerades 1991.



Parallellt utformades en kommitt6 som bestod av utgivare av riks-, regional- och
lokaltidningar ett regelverk kallat "Code of Practice" motsvarande v6ra "Spelregler for
press, radio och TV". Finansiering av PCC ordnades genom upprdttande av ett organ
som tar ut avgifter frAn medieindustrin, som alltsi sjiilv bekostar systemet. Flera
kontrollstationer har upprdttats under 6ren. Bland annat har kulturutskottet i
underhuset i Parlamentet 2007 tittat pA PCC och noterat att systemet fungerar och
att det inte finns skdil for statliga ingripanden for att sdkra skydd fdr den personliga
integriteten.

Precis som i Sverige handlar sanktionerna mot feillda tidningar om att ge anmdlaren
upprdttelse. Det sker genom publicering av kommissionens kritik och ofta genom
personlig ursdkt frAn utgivaren till anmdlaren. De allra flesta air nojda med det.

PCC omsdtter cirka 22 miljoner svenska kronor (senaste tillgiingliga siffrorna gdller
2008). Pengarna kommer fr6n branschen sjdlv, tidningarna betalar in avgifter for att
finansiera systemet. Det dr en fristAende organisation som har hand om ekonomi och
finansiering for att inga misstankar ska uppsti om otillb6rliga kopplingar mellan
PCC:s intressen och de tidningar som stAr for finansieringen.

PCC bedriver en omfattande utbildnings- och opinionsbildande verksamhet.
Handlaiggarna pA kansliet hdller regelbundet seminarier och workshops ute pA
redaktionerna. Code of Practise uppdateras och ses 6ver fdr att gA itakt med
utuecklingen i samhiillet i 6vrigt. PCC har sett en overviildigande okning av antalet
anmdlningar mot integritetskrdnkande publiceringar och har detta iimne som tema i
2009 Ars drsredovisning.

- Det iir sant att brittisk press fortfarande dr skvallrig och intresserad av kdndisar men
att vara sensationslysten behover inte nddvdndigtvis vara oetiskt, konstaterar Will
Gore.

Han anser att fortldpande utbildning av journalistk6ren och journaliststudenter dr
viktig del av verksamheten eftersom viirderingar och synen pi pressetik dndras hela
tiden.

- Vi ska vara ute pA redaktionerna och hAlla seminarier, sdger Will Gore.

2009 h6ll PCC 33 seminarier for anstdllda journalister pA dagspress och magasin. DA
gAr man bland annat igenom hur PCC ser p6 olika typer av publiceringar. PCC dr inte
bara en klagomur utan har till uppgift att hAlla journalistkAren uppdaterad.

En av de tidningar som har tdta kontakter med PCC 5r tabloiden News of the World,
som tar emot ett 40-tal klagomAl om Aret. Pd den stora centralredaktionen sitter en
arm6 av reportrar och redigerare ifull gAng med produktionen av sdndagens artiklar
medan vitrdffar redaktionschefen Paul Nicholas i hans rum.

Just nu har han ytterligare ett drende pd sitt bord. Det dr den framlidna prinsessan
Dianas butler Paul Burrel som pAstAs ha haft sex med sin arbetsgivare, alltsA
prinsessan. News of the World citerar Burrell pi forsta sidan "l had sex with Diana". I
sjdlva verket dr det butlerns bror som Aterger vad Burrell ska ha sagt ("we even did



it in the bath". Butlern har anrndlt tidningen och drendet rullar pA med utvdxling av
argument mellan PCC och News of the World.

Paul Nicholas 5r mycket positiv till PCC och menar att systemet ger branschen
legitimitet och framhAller att PCC har hdgre profil dn det gamla Press Council hade
pA sin tid.

- Ldsarna vet vad det dr. Det gor oss visserligen mindre "goda", det gAr inte att
undvika, men jag uppfattar handldggningen som ytterst professionell. Eftersom vAr
inriktning dr att skriva om miinniskor pd ett intressevdckande sdtt gAr det inte att
undvika att grdnsdragningarna ibland dr sv6ra, sdger Paul Nicholas.

Tidningen har ocksA regelbundna utbildningar och seminarier for sina reportrar och i
deras anstdllningskontrakt st6r att de ska folja det etiska regelverket. Alla tidningens
journalister har journalistdiplom inkluderande specialisering pA press. Var artonde
m6nad genomfors en case-baserad seminarieserie.

Sammantaget fir jag intrycket att mAnga av de svagheter som kritiseras i det
svenska sjdlvsanerande systemet har arbetats bort i det modernare och aktivare
brittiska systemet. En beslutsamhet fr6n frin en bransch under galgen dr sannolikt
anledningen.

Tror Marianne Huhne von Seth, frilansjournalist och PK-medlem
marianne@huhne.se, telefon 08-1 03022
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