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Journalistik är arbete, handling, praxis; den hör till
handlingslivet. Handlingslivet omfattas av det som
sedan Aristoteles kallas för det praktiska förnuftet.
Han skilde emellan det teoretiska förnuftet som
producerar omdömen om hur verkligheten faktiskt
är beskaffad, och det praktiska förnuftet som ger
upphov till handlingar och omdömen om handling-
ars värde och riktighet.

Att handlingslivet omfattas av det praktiska för-
nuftet utesluter naturligtvis inte att det också i
många fall är påverkat av mentala processer som är
icke-rationella och bortom förnuftet, av sådant som
känslor och stämningar.

Etiken är den allmänna läran om hur det prak-
tiska förnuftet ska vara beskaffat, hur det fungerar
och vad som är dess resultat. Eftersom handlings-
livet är i det närmaste oändligt vittomfattande, och
eftersom handlingslivet omfattas av etiken, så är
etikens område ofantligt. Det kan delas upp i
många olika områden: affärsetik, idrottsetik, este-
tik, kärleksetik, familjeetik, journalistisk etik,
arbetslivets etik och så vidare.

Ett av etikens stora och viktiga områden gäller
samhällets institutioner och praxis. Det området
kallas också för politiken. Eftersom den journalis-
tiska etiken i stor utsträckning gäller samhälleliga
spörsmål, hör en betydelsefull del av den journalis-
tiska etiken också till politiken. I skärningen mel-
lan politiken och den journalistiska etiken hamnar
exempelvis problem som gäller yttrandefrihet,
mediernas bild av verkligheten, jämställdhet, cen-
sur och pornografi.

Journalistiken och den medierade kommunika-
tionen har centrala funktioner i samhället. Det
innebär att journalistikens etik är en viktig disci-

plin. Och det finns ett stort intresse bland journa-
lister och journaliststudenter för etiska spörsmål.

Evolutionen av vår art sammanfaller i grova
drag med den mänskliga kommunikationsförmå-
gans utveckling. Mänskans makt att i ökande ut-
sträckning dominera den här planeten är ett resultat
av hennes alltmer nyansrika, snabba och kraftfulla
kommunikationsresurser. Därför är det naturligt att
kommunikationsetiken, och därmed journalistikens
etik, har sina rötter i själva ursprunget till den hu-
manistiska forskningen. Redan från början hade
humanvetenskapen samhälleliga kommunikations-
processer i fokus. Vad jag syftar på är debatten på
femhundratalet före Kristus mellan Sokrates och
sofisterna. Där ställdes, och besvarades, frågor om
den offentliga kommunikationens mål och medel.

Här ska jag inte gå in på de svar som gavs av
Sokrates och hans kontrahenter, tänkare och talare
som Protagaras, Hippias och Gorgias. Men jag lyf-
ter på ögonbrynet inför det att den klassiska debat-
ten förebådar den nutida kontroversen mellan mo-
dernitet och postmodernitet, och inför det faktum
att de klassiska argumenten är förbisedda i den nu-
tida debatten trots att de är klarare och skarpare än
merparten av det som sägs i dag.

 Den nutida bristen på historiskt sinne möjlig-
gör den förvirring som råder inom det som nuförti-
den kallas för ”journalistisk etik” eller ”pressetik”.
Och det är den grundläggande oredan inom den nu-
tida journalistisk etiken som är ämnet för den här
artikeln.

Förvillelsen gäller ämnets själva karaktär, vad
det handlar om och var man finner svaren på dess
frågor.

Pressetiken och journalistikens etik är delar av
den allmänna etiken. Kortast möjliga definition av
etikens område säger att den handlar om värde och
om handlingsriktighet, om vad som är gott och ont
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och om vad som bör göras. Ur detta följer att
journalistikens etik handlar om värderingsmässiga
och normativa problem som har att göra med det
journalistiska arbetet.

Pressetikens område sammanfaller till viss del
med journalistikens etik. I pressen publiceras re-
sultat av journalistiskt arbete, och därmed inneslu-
ter pressetiken en del av journalistikens etik, men
tidningarna innehåller också annat material, annon-
ser, insändare med mera. Vidare bildar de enskilda
journalisternas publicerade arbete innehållsliga
strukturer som inte kan kopplas till någon bestämd
skribent och som aktualiserar etiska (värderings-
mässiga eller normativa) problem; problem som så-
lunda hör till pressetiken utan att höra till jour-
nalistikens etik.

Dessutom är ju tidningar företag, eller drivs av
företag; de är samhälleliga aktörer. De har en po-
licy, de köper upp varandra, de prioriterar vissa
områden, och så vidare. Dessa göranden och låt-
anden har etiska aspekter som inte hör till journa-
listikens etik, däremot hör de till skärningen mel-
lan disciplinerna pressetik, affärsetik och politik.

Pressens andel av masskommunikationen i sam-
hället är krympande, medan andra medieformer
ökar sina andelar. Radio, teve och fonogram är ex-
empel på andra medier som aktualiserar olika pro-
blem; om det visas för mycket våld i teve, är till
exempel ett etiskt problem som diskuteras mycket.

Förutom journalistikens etik och pressetiken
har vi alltså ett tredje område, medieetiken, som
innesluter de två förstnämnda och som i ökande ut-
sträckning ger upphov till egna etiska problem.
Samhällslivet och de politiska diskussionerna me-
dialiseras. Och därmed blir medieetiken alltmer
viktig.

Etiken är inte empirisk
Journalistisk etik består av resonemang om de
värderingsmässiga och normativa problem som ak-
tualiseras av journalistiskt arbete. Hit hör exem-
pelvis frågor som handlar om yttrandefrihet och
censur, om objektivitet, subjektivitet och hyckleri,
om nytta och skada, om personlig integritet, om
pornografi och våldsskildringar, om demokratiskt
ansvar och jämställdhet, och om mycket mer.

Som synes är det fråga om en mångfald av pro-
blem. Men de har en sak gemensamt. De är inte
empiriska. Att någonting är värdefullt, gott eller
ont, eller att en handling bör utföras, är inte någon-
ting som kan observeras, det är inte fråga om
iakttagbara fakta. Du kan observera att en person

lider, men inte att lidandet har negativt värde; du
kan se att en persons integritet blir kränkt, men
inte att denna kränkning är någonting ont eller då-
ligt; måhända kan du genom empiriska undersök-
ningar visa att en viss text är objektiv i en viss be-
märkelse, eller att den inte är det; men du kan inte
genom sådana undersökningar finna huruvida ob-
jektivitet är någonting värdefullt och eftersträvans-
värt, eller om det begrepp ‘objektivitet’ som du för-
utsätter i din undersökning är fruktbart eller inte.
Etiken är med andra ord en teoretisk disciplin.

Ibland försöker man göra en distinktion mellan
”normativ etik”, å ena sidan, och å den andra ”em-
pirisk etik” eller ”deskriptiv etik”. Normativ etik
är då det som här rätt och slätt kallas etik, det vill
säga en mer eller mindre självständig diskussion av
värderingsmässiga eller normativa problem, pro-
blem som handlar om värde eller om handlings-
riktighet. Empirisk eller deskriptiv etik, däremot,
handlar om hur olika personer, grupper eller sam-
hällen diskuterar och försöker lösa sådana pro-
blem.

Här är det fråga om två fält som skiljer sig så
radikalt från varandra att det är oegentligt att sor-
tera in dem under samma rubrik (”etik”). För att
visa att 2 + 2 = 4 behöver du bedriva matematik.
Men det ska du inte göra, om du ska visa att medel-
svensson anser att 2 + 2 = 4. Det är en kultur-
sociologisk frågeställning, och som sådan besvaras
den inte med hjälp av matematiska metoder. På
samma sätt: för att visa att lycka är det enda som
har egenvärde behöver du ägna dig åt etik; men det
ska du inte göra, om du ska visa att medelsvensson
anser att lycka är det enda som har egenvärde; det
är en kultursociologisk frågeställning, och som så-
dan besvaras den inte med hjälp av etiska metoder.

Undersökningar om vilka värderingar och nor-
mer som bestämda individer, grupper, organisatio-
ner, institutioner eller samhällen omfattar hör
alltså inte till etiken, utan till empiriska discipliner
som psykologi, sociologi eller etnologi.

Etik inom medie- och
kommunikationsvetenskap
Inom medie- och kommunikationsvetenskapen har
under senare år utvecklats ett område som brukar
kallas ”pressetik” eller ”journalistisk etik”. Ofta
riktas uppmärksamheten mot det journalistiska ar-
betet och dess produkter, och då hör området till
journalistikforskningen. Om journalistikforskning-
en säger Lennart Weibull och Britt Börjesson i arti-
keln ”Journalistik och pressetik” att den
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inneburit att nya och fruktbara problemområden
aktualiserats. Ett sådant är det som brukar
benämnas journalistisk etik. (Sidan 197)

Weibull är en av landets ledande forskare inom
medie- och kommunikationsvetenskapen. Han är
tongivande. Och han har etablerats som en för-
grundsfigur inom ”pressetiken” och ”den journalis-
tiska etiken”. Därför är det intressant att se vad det
är för problem som han arbetar med under dess
rubriker.

I den ovan citerade uppsatsen av Weibull och
Börjesson står det att

Under rubriken ”journalistisk etik” ryms en
mängd olika delfrågor. Ytterst handlar samtliga om
journalisters förhållningssätt gentemot sitt
material. Förenklat kan det sägas gälla värde-

ringar, normer och lojaliteter hos journalist
kåren (Sidan 197; W:s och B:s kursiveringar.)

Vad betyder det då att journalistikens etik kan sägas
”gälla värderingar, normer och lojaliteter hos
journalistkåren”? Här ska jag urskilja tre svar, som
eventuellt kan reduceras till två.

Den första tolkningen är att journalistikens etik
innehåller resonemang och ställningstaganden om
vilka värderingar, normer och lojaliteter det är som
journalisterna bör vägledas av i sitt arbete. Vad är
bra och dåligt, rätt och fel inom journalistiken? Hur
bör journalisten arbeta, och vad bör han eller hon
publicera?

Den andra tolkningen är att inom journalistik-
ens etik undersöker man vilka värderingar, normer
och lojaliteter det är som journalisterna faktiskt
hyllar eller accepterar, vid en viss tidpunkt och
inom ett visst område. Den tredje tolkningen är att
journalistikens etik undersöker vilka värderingar
och normer det är som journalisterna, vid en viss
tidpunkt och inom ett visst område, faktiskt följer
eller lever efter. Eventuellt sammanfaller den andra
och den tredje tolkningen med varandra, nämligen
om ”acceptera” antas betyda ‘följa i sitt handlings-
liv’.

Utifrån den första tolkningen är ”pressetik” och
”journalistikens etik” former av verklig etik, det
vill säga mer eller mindre självständiga resone-
mang om väderingsmässiga eller normativa pro-
blem. Givet den andra och den tredje tolkningen är
det i ställlet fråga om empiriska undersökningar av
sociologisk karaktär, undersökningar som inte an-
vänder sig av någon etisk metodologi. Utifrån dessa
två tolkningar är alltså termerna ”pressetik” och
”journalistikens etik” missvisande benämningar eller
beskrivningar.

I vår kulturmiljö som bland annat präglas av mer
eller mindre genomtänkta relativistiska och värde-
nihilistiska utsagor och perspektiv, är det antagligen
ganska många som inte förmår skilja mellan den för-
sta och den andra av tolkningarna av frasen att
journalistikens etik ”kan sägas gälla normer, värde-
ringar och lojaliteter”. Man kan inte skilja mellan
vad det innebär att någonting är värdefullt eller rätt
och att det antas vara det.

Här kan jag inte gå in på den djupa och kompli-
cerade frågan om vad det innebär att någonting är
värdefullt eller att en handling bör utföras; utan jag
nöjer mig med att konstatera att om en person inte
klarar av att göra distinktionerna mellan verklighet
och förment värde, eller om hon inte är beredd att
använda kategorin ‘värde’ och förnekar att förete-
elser och handlingar har värdemässiga och normativa
aspekter, så har hon inte de förutsättningar som
man behöver för att kunna diskutera och ta ställning
till etiska problem.

När det gäller Lennart Weibulls undersökningar
i ”pressetik” eller journalistik etik” är det helt klart
att de är empiriska till sin karaktär och att de utgår
från den andra eller den tredje av de tolkningar av
dessa termer som jag just urskiljt. Slutsatsen är att
han inte ägnar sig åt etiska undersökningar, och att
termerna ”pressetik” och ”journalistisk etik” är
missvisande som beteckningar för det han gör.

Här invänder kanske någon att terminologiska
val inte är någonting att haka upp sig på och att
Weibull får väl benämna sina studier hur han vill.
Men Weibulls val av beteckning för sina sociolo-
giska undersökningar av journalisters och tidnings-
företags seder och bruk – det att använda benäm-
ningen ”pressetik” – är olyckligt av flera anled-
ningar. För det första, vad är det han håller på med
egentligen? Vilka metoder är adekvata? Vilken lit-
teratur är relevant? Etcetera. Ett annat skäl är att
journalister, studenter och andra läsare kan bi-
bringas uppfattningen att etiska problem är empi-
riska och att de gäller vilka värderingar, normer,
ideal och lojaliteter som folk, exempelvis journa-
lister, ansluter sig till.

Detta är ett allvarligt missförstånd som impli-
cerar att man kan lösa etiska problem genom att
studera hur bestämda personer, grupper, organisa-
tioner, företag eller institutioner försöker lösa dem.
Här antyds att det finns auktoriteter (ibland i form
av en eller annan så kallad konsensus) eller exper-
ter som en journalist kan gå till när han är osäker
på hur han bör agera i en problematisk situation,
och som läsare och medborgare kan konsultera om
de ska värdera mediernas arbete. Med andra ord,
Weibull ger vid handen att det finns en slags genväg
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till pressetikens mål, som är, eller borde vara, rim-
liga värderingar av journalistiskt arbete och av dess
resultat som det framträder i medierna. Men frågan
är om det är en effektiv genväg. Den är osäker och
antagligen leder den vilse i många fall. För en själv-
ständig journalist eller läsare är den inte farbar.

Svensk pressetik och
den etiska traditionen
Etiken och medie- och kommunikationsvetenska-
pen uppstår samtidigt. De två disciplinernas upp-
komst bildar upptakten till den humanvetenskap-
liga traditionen och därmed till den samhälleliga
självreflektionen som är en av förutsättningarna för
moderniseringen av världen.

Vad jag syftar på är den diskussion som under
fyrahundratalet före Kristus drevs mellan å ena si-
dan Sokrates, och å den andra sofister som Protago-
ras, Gorgias och Hippias, en diskussion som gällde
talarekonstens, eller kommunikationens, mål och
medel. I flera av Platons dialoger skildras hur
Sokrates munhuggs med namnkunniga sofister och
hur han analyserar och kritiserar deras ståndpunk-
ter och argument. Detta är kommunikationsveten-
skapens förmodligen oöverträffade klassiker.

Sokrates pappa var stenhuggare; och han kan sä-
gas gå i dennes fotspår när han i sina dispyter med
olika sofister så att säga mejslar fram grundläg-
gande begrepp och teman, sådana som konstituerar
den västerländska mänskans livsvärld. Vad är kun-
skap? Vad är sanning? Vad är makt? Vad är rätt?
Vad är lycka? Vad är kommunikationens mening?
Vad är värst, att omedvetet fara med osanning eller
att göra det medvetet? Vad är livets mening? Se där
några exempel på sokratiska frågor som är lika ak-
tuella nu som när Sokrates formulerade dem för två
tusen fyra hundra år sedan. Dessutom är hans dis-
kussioner av problemen, som de framställs i Pla-
tons dialoger, snillrika; min hypotes är att de till-
sammans med John Stuart Mills resonemang om
yttrandefrihet, som formulerades vid mitten av ar-
tonhundratalet, har mer att lära dagens journalister
och studenter än all pressetik som har skrivits un-
der vårt sekel.

Sokrates utredningar och undersökningar är
startpunkten för en lång, rik och levande tradition.
Den som i dag ska göra en insats inom pressetik el-
ler inom journalistikens etik bör vara väl förtrogen
med och kunna hämta näring från etikens och
kunskapsteorins långa historia. Den som inte be-
härskar och kan använda traditionens ledande
ståndpunkter och argument kommer ingen vart, så-
vida han eller hon inte är ett geni som på egen hand

kan konstruera fruktbara begrepp, argument och
teorier.

Den som inte arbetar med etiska problem behö-
ver naturligtvis inte studera den etiska traditionen.
Det gör inte Weibull heller. Jag har gått igenom
litteraturförteckningarna i fyra av hans ”press-
etiska” arbeten, varav två är skrivna tillsammans
med Britt Börjesson, och fann då att endast drygt
två procent av de arbeten som anförs (skrifter av
William Frankena, John Rawls och Emmanuel
Lévinas) innehåller egna diskussioner av teoretiska
problem inom etiken.

Weibull är ju känd som en arbetsam forskare, så
det faktum att han inte använder sig av den etiska
traditionen i sina ”pressetiska” arbeten, tyder på att
han egentligen inte har ambitionen att ägna sig åt
pressetik, det vill säga att mer eller mindre själv-
ständigt diskutera de värderingsmässiga och
normativa problem som impliceras av medierna
och av det journalistiska arbete. I stället ägnar han
sig åt sådana sociologiska studier som ryms inom
begreppet ‘publicistiska seder’, ett begrepp som
han ju själv ofta använder.

Kanske kan man här våga yppa en misstanke om
att Weibulls insisterande på att använda termen
”etik” antyder en tro på att man kan besvara etiska
frågeställningar, genom att studera vilka svar de får
inom en viss grupp av aktörer. Antagandet att det
finns auktoriteter som kan lösa de etiska proble-
men åt oss är emellertid en etisk hypotes, som inte
tas upp till diskussion i hans arbeten. Och den
framstår inte heller som särskilt rimlig.

Vid sidan av Lennart Weibull är väl Hans-Gun-
nar Axberger den som brukar betraktas som den le-
dande ”press- och medieetikern” i Sverige. Han har
varit Pressombudsman, och han har skrivit den an-
tagligen mest lästa läroboken på området. I denna
bok (Pressetik, 1994) framställs på ett ganska tyd-
ligt sätt det förvirrande och anti-etiska synsätt som
är mer antytt hos Weibull.

Inledningsvis tar Axberger upp frågan om vad
etik är för någonting. Redan här framskymtar hans
ogillande av den professionella etiken. Den som lä-
ser skrifter som kommer därifrån ”stöts lätt bort av
svårgenomträngliga begreppsutredningar och ter-
minologiska deklarationer”. Själv menar Axberger
att det inte ”borde vara så svårt” att karaktärisera
etiken. Hans eget svar är:

i grunden gäller det våra föreställningar om rätt
och fel. Det gäller våra värderingar. (Sidan 12)

Detta är antingen oklart eller ohållbar. Det är inte
uppenbart vad som i det här citatet uttrycks med or-
det ”gälla”; men jag antar att det betyder ‘handla
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om’. I så fall är karakteristiken helt fel. Etiken hand-
lar om rätt och fel, och om gott och ont, inte om
våra föreställningar om dessa saker.

Tänk om Axberger i stället hade försökt skriva
en lärobok för universitetsbruk om fysik. Inled-
ningsvis tar han där upp frågan om vad fysik är.
Redan här framskymtar hans ogillande av den pro-
fessionella fysiken, av uppsatser och avhandlingar
skrivna av personer som är anställda vid universite-
tet och vars forskning stöds av statliga forsknings-
råd och olika stiftelser. Den som läser sådana skrif-
ter, säger Axberger, ”stöts lätt bort av svårgenom-
trängliga begreppsutredningar och terminologiska
deklarationer”. Själv menar Axberger att det inte
”borde vara så svårt” att karaktärisera fysiken.
Hans eget svar är:

i grunden gäller det våra föreställningar om
materiens och energins olika former och
omvandlingar

En sådan utsaga vore antingen oklar eller ohållbar.
Det är inte uppenbart vad som uttrycks med ordet
”gälla”. Men om vi antar att det betyder ‘handla
om’, är karakteristiken helt fel. Fysiken handlar om
materiens och energins olika former och omvand-
lingar, inte om våra föreställningar om dessa saker.

Men redan i satsen efter det ovan citerade på-
ståendet att etiken handlar om våra värderingar, lå-
ter det bättre; för nu sägs det att etiken handlar om
rätt och orätt. Så här skriver Axberger:

Om rätt och fel har mycket tänkts och
mycket skrivits. ... Systematiska undersök-
ningar av moraliska problem ledde fram till
en etik (Sidan 12)

Just det; etik är försök att konstruera teorier som
kan användas för att lösa moraliska problem, det
vill säga problem som har en värderingsmässig el-
ler normativ aspekt. Men något senare i samma av-
snitt blir framställningen problematisk igen. För-
fattaren förnekar nu att ”en absolut etik existerar”,
men han anser ändå att ”det vi kallar moral och etik
kan och bör utforskas”. Uppgiften blir emellertid
inte den som är moralens och etikens, nämligen att
komma fram till giltiga värderingar och normer,
utan i stället att ”beskriva normer och värderingar
som människor i varierande grad faktiskt bekänner
sig till och tillämpar”.

Det är ju inte självklart vad ordet ”absolut” be-
tyder när Axberger förnekar att en absolut etik ex-
isterar. Men låt oss i det här sammanhanget utgå
från ordets standardbetydelser. I Svensk Ordbok
anges ‘som är utan inskränkning’ som den första be-

tydelsen när det gäller ordets adjektivistiska an-
vändning, medan ‘helt utan förbehåll (i fråga om gil-
tigheten hos en utsaga e.d.)’ anges som den huvud-
sakliga betydelsen när det gäller ordets adverbiala
användning.

Jag antar att de flesta av de författare som har
publicerat sig inom den etiska traditionen inte
skulle ha någonting emot att man förnekade att de-
ras utsagor är ”absoluta” i betydelsen ‘helt utan
förbehåll’. Härvidlag skulle de antagligen vara
eniga med de flesta forskarna inom andra discipli-
ner. Så skulle väl exempelvis en fysiker eller en
historiker inte hävda att deras utsagor är absoluta,
att de är helt utan förbehåll.

Inte heller skulle fysikern eller historikern uti-
från det faktum att deras utsagor inte är absoluta
dra den axbergska slutsatsen att de ska överge sin
ambition att lösa de problem som definierar deras
respektive discipliner, till förmån för försök att be-
skriva hur olika personer eller grupper besvarar de
frågeställningar som hör till deras ämnen. En fysi-
ker, exempelvis, skulle inte från påståendet att
hennes svar på frågorna om materiens och energins
olika former och omvandlingar inte är absoluta, dra
slutsatsen att hon fortsättningsvis ska ägna sig åt
att studera vilka föreställningar vissa grupper, ex-
empelvis fysiklärarna eller vetenskapsjournalister-
na, har om materiens och energins olika former och
omvandlingar.

Man kan med andra ord säga att Axberger över-
reagerar. Att utsagorna inom ett visst fält inte fram-
ställs med pretentionen att vara ”absoluta”, implice-
rar inte att fältet ska exkluderas från vetenskapernas
område.

Inom ramen för sin överdrivna reaktion inför in-
sikten att etiska utsagor och teorier inte är absoluta
betraktar Axberger den etiska traditionen som irrele-
vant för den nutida ”pressetiken”. Så här skriver
Axberger i ett kapitel som har rubriken ‘Moral och
etik’:

Det har alltså skrivits mycket om ”etik och
moral”. Framställningar av det här slaget kan
inledas med en översikt över ”det etiska
tänkandet i västerlandet” eller så. Det finns
vissa huvudstråk att beskriva, från Aristoteles
”gyllene medelväg”, via den i olika tradi-
tioner förekommande Gyllene regeln (”Allt
vad ni vill att människorna skall göra för
er, det skall ni också göra för dem”; ”Till-
foga inte andra vad du inte vill att de skall
tillfoga dig”) och Kants kategoriska imperativ
(”Handla efter den princip som du skulle
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vilja se upphöjd till allmän lag”) till utilita-
rismens nyttoevangelium (”största möjliga
lycka åt största möjliga antal”) och John
Rawls metafor om ”the veil of ignorance”
(moralen bestäms av individer bakom ”en
okunnighetens slöja”, där de inte vet vilken
position de som individer intar i samhället).

Ett studium av dess läror är naturligtvis
givande. Men sambandet med pressetiken är
svagt; det är sällan konflikter av där före-
kommande slag som de stora tänkarna haft
för ögonen. (Sidan 13)

Påståendet om det svaga sambandet mellan etik
och pressetik är emellertid inte riktigt. Egentligen
är det absurt. Pressetik hör till det fält som brukar
kallas tillämpad etik. Tillämpad etik innebär att
man diskuterar enskilda problem om värde och
handlingsriktighet i ljuset av någon etisk teori.

Detta är analogt med förklaring och förståelse
inom empiriska vetenskaper. Där är målet att för-
klara, förutsäga eller förstå enskilda ting eller hän-
delser genom att hänvisa till någon allmän teori
som man preliminärt ansluter sig till.

Alternativet till en teoretiskt förankrad press-
och medieetik är en existentialistisk ståndpunkt.
Existentialismen är en anti-teoretisk etik. Den häv-
dar en total frihet, en frihet som innebär att vi aldrig
är ”bundna” av, har anledning att ta hänsyn till, tidi-
gare val; vilket i sin tur innebär att det är menings-
löst, eller till och med felaktigt, att konstruera etiska
teorier, det vill säga teorier vars funktion är att väg-
leda våra ställningstaganden i enskilda frågor av
värderingsmässig eller normativ art.

Så vitt jag vet har emellertid Axberger aldrig
gjort sig till talesman för en existentialistisk stånd-
punkt.1 Och hans påstående om ett bristande sam-
band mellan etik och pressetik är en bluff. Så har
exempelvis de teorifragment som framskymtar i ci-
tatet på föregående sida en direkt relevans för de
värderingsmässiga och normativa problem som
journalister och ansvariga utgivare möter varje dag.
Vi kan också notera att Aristoteles och John Stuart
Mill (en av de stora utilitaristerna) hör till de allra
viktigaste tänkarna i kommunikationsteorins histo-
ria.2

Även Kant skrev djupt om både etiska och
kommunikationsteoretiska spörsmål.3

Noter

1. Detsamma gäller Lennart Weibull.
2. Här tänker jag framför allt på Retoriken av Aris-

toteles och Om friheten av Mill.
3. Moralens metafysik och Om en förment rätt att

ljuga på grund av människokärlek, se även Kon-
rad Marc-Wogaus uppsats Kant om lögnen.
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