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W

iarygodnoĞü dziennikarstwa informacyjnego, zjawisko fake news czy
mowa nienawiĞci to tematy czĊsto pojawiające siĊ w dyskusji pomiĊdzy wydawcami,
instytucjami publicznymi, trzecim sektorem
i publicznoĞcią. Szczególnym wyzwaniem jest
zapewnienie powszechnego dostĊpu do rzetelnych i sprawdzonych informacji na portalach
internetowych i w mediach spoáecznoĞciowych. PublicznoĞü jest nierzadko zdezorientowana, które informacje są rzetelne i wiarygodne. Odbija siĊ to na wskaĨnikach zaufania do
mediów. Twórcy raportów mówią nawet o jej
implozji1.
Niepokojące rezultaty przyniosáy tegoroczne wyniki globalnego badania Reuters Institute. W raporcie Reuters Institute Digital News
Report (edycja 2017) analitycy poáączyli bezpoĞrednio zjawisko fake news z zaufaniem do
mediów. TreĞci deÞniowane jako fake news
podzielili na trzy kategorie: (1) treĞci, które
są stworzone po to, by zarabiaü pieniądze lub
zdyskredytowaü kogoĞ; (2) treĞci, które są oparte na faktach, ale spreparowane w taki sposób,
by odpowiadaü danej agendzie; (3) treĞci, co
do których ludzie nie czują siĊ komfortowo lub
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siĊ z nimi nie zgadzają. Respondenci badania
RI najrzadziej wskazywali, Īe spotkali siĊ z treĞciami z kategorii nr 1, wyjątkiem byáy Stany
Zjednoczone. Badacze dostrzegli równieĪ,
Īe najwiĊkszym zaufaniem media cieszą siĊ
w Skandynawii i Europie Póánocnej, a najniĪszym – w Grecji i Korei Poáudniowej2.
Do ciekawych konkluzji moĪe prowadziü
analiza wskaĨników zaufania i porównanie wyników z lat 2016–2017. Z danych Reuters Institute wynika, Īe w wiĊkszoĞci badanych paĔstw
zaufanie do mediów spadaáo. Wyjątkiem są
paĔstwa skandynawskie oraz Brazylia, gdzie
zaufanie do mediów roĞnie3.
Bardzo podobne wyniki uzyskano w tegorocznej edycji globalnego badania Edelman
Trust Barometer monitorującego zaufanie spoáeczne do wáadz, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów. W 2018 roku 22 z 28 badanych paĔstw zaklasyÞkowano jako „nieufne
wobec mediów”, choü wyniki z edycji 2018
i tak są bardziej pozytywne dla dziennikarzy
niĪ rok temu, gdy notowano najgorsze wyniki w 17-letniej historii badania4. W najnowszej edycji analitycy Edelmana zaobserwowali
wzrost zaufania do dziennikarzy, przy równo-

Edelman Trust Barometer 2017, red. A. Harary et al., www.edelman.com/global-results [dostĊp: 29.11.2017].
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czesnym spadku zaufania do wyszukiwarek
i mediów spoáecznoĞciowych5.
Naturalnie pojawiaáo siĊ pytanie, czy wyniki badaĔ globalnych są spójne z badaniami
zaufania do mediów realizowanymi w Szwecji.
Najbardziej aktualnych danych dostarczają analizy SOM Institutet, oĞrodka dziaáającego przy
Göteborgs Universitet. Najnowsza publikacja
instutucji, Larmar och gör sig till, jest w caáoĞci
poĞwiĊcona zaufaniu spoáecznemu w Szwecji.
Zaufanie do mediów w Szwecji analizowano
przez ponad 30 lat i przez ten czas wáaĞciwie
siĊ nie zmieniáo. Najbardziej wiarygodnymi
mediami są radio i telewizja, w szczególnoĞci
nadawca publiczny. DuĪym zaufaniem darzy go
54 proc. Szwedów, 34 proc. – umiarkowanym6.
Nieco niĪszym cieszą siĊ dzienniki – duĪym
zaufaniem darzy je 29 proc. Szwedów, umiarkowanym – 43 proc. Co istotne, szwedzkie radio i telewizja są trzecią najbardziej zaufaną instytucją publiczną w kraju (po sáuĪbie zdrowia
oraz szkolnictwie wyĪszym)7.
Zakres niniejszego artykuáu nie pozwala na pogáĊbioną analizĊ ekosystemu mediów
w Szwecji, w związku z tym przedstawione
zostaną te czynniki, które bezpoĞrednio lub
poĞrednio wiąĪą siĊ z takimi aspektami, jak:
wolnoĞü sáowa, dostĊp do informacji, odpowiedzialnoĞü dziennikarska, kultura i profesjonalizm dziennikarski, system regulacji mediów.
W teoriach normatywnych szwedzki ekosystem mediów jest zwyczajowo grupowany
razem z pozostaáymi krajami skandynawskimi,
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a w niektórych teoriach takĪe z takimi paĔstwami, jak Niemcy, Austria czy kraje Beneluksu.
W wielokrotnie cytowanej klasyÞkacji systemów medialnych Hallina i Manciniego z 2004
roku Szwecja zostaáa przyporządkowana do
modelu demokratycznego korporacjonizmu.
Cechami dystynktywnymi są: wysokie wskaĨniki czytelnictwa prasy, wczesny rozwój prasy
masowej, pluralizm zewnĊtrzny mediów oraz
historycznie silne powiązania miĊdzy partiami
politycznymi a prasą (dziĞ zanikające), silna
profesjonalizacja zawodu dziennikarskiego,
zinstytucjonalizowany system samoregulacji
dziennikarskiej, wysoki stopieĔ interwencji
paĔstwa przy zachowaniu autonomii mediów,
system subwencji prasowych i silni nadawcy
publiczni8.
Blum przyporządkowuje szwedzkie media
do tzw. póánocnoatlantyckiego modelu sáuĪby
publicznej, podkreĞlając silną pozycjĊ nadawcy
publicznego9. Brüggermann i wspóápracownicy,
remodelując koncepcjĊ Hallina i Manciniego,
przyporządkowuje zaĞ szwedzkie media do klastra póánocnoeuropejskiego, zwracając uwagĊ na
wysoki poziom interwencjonizmu paĔstwowego,
przy zachowaniu peánej autonomii mediów10.
Twórcy teorii systemów medialnych nierzadko podkreĞlają, Īe wpáyw na ksztaát ekosystemu mediów w Szwecji i pozostaáych krajach
skandynawskich ma silne paĔstwo opiekuĔcze,
rozwiniĊte spoáeczeĔstwo obywatelskie oraz
wpáyw doktryny protestanckiej i powszechne
dąĪenie do konsensusu11.
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Cele, hipotezy i pytania badawcze
Celem niniejszego artykuáu jest próba odnalezienia czynników, które mogą pozytywnie oddziaáywaü na stabilnoĞü zaufania spoáecznego
do mediów w Szwecji.
Na postawie zacytowanej literatury z zakresu teorii mediów oraz literatury na temat
specyÞki ekosystemów medialnych na rynkach
skandynawskich (m.in. serie publikacji oĞrodka
badania mediów nordyckich Nordicom – Sveriges Mediebarometer, publikacje paĔstwowego
organu regulacyjnego Myndigheten för Press
Radio och TV), autorka przyjmuje hipotezĊ, Īe
jednym z czynników mogących stabilizowaü
zaufanie do mediów jest profesjonalny, zinstytucjonalizowany system regulacji i samoregulacji, który umoĪliwia publicznoĞci aktywne
uczestnictwo w regulacji mediów.
W artykule zostaáy postawione pytania badawcze:
P1: Jak wygląda system odpowiedzialnoĞci
dziennikarskiej w Szwecji oraz jaki jest udziaá
publicznoĞci w jego funkcjonowaniu?
P2: Jak wygląda mechanizm skarg publicznych skáadanych do instytucji odpowiedzialnoĞci dziennikarskiej?
P3: Czy wraz z rozwojem mediów cyfrowych regulacji są poddawane takĪe tego typu
media? Czy ma to wpáyw na liczbĊ skáadanych
skarg publicznych?
PoniewaĪ polskojĊzyczna literatura medioznawcza stosunkowo rzadko podejmuje tematykĊ funkcjonowania systemu odpowiedzialnoĞci dziennikarskiej w krajach skandynawskich,
autorka zdecydowaáa siĊ podjąü bezpoĞrednią
wspóápracĊ z przedstawicielami tychĪe instytu-
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cji. We wrzeĞniu 2017 roku, w ramach wyjazdu
badawczego do Sztokholmu zostaáy przez nią
zrealizowane pogáĊbione wywiady indywidualne z Olą Sivgardssonem – Pressombudsmanem
Szwecji oraz Marią Bergerlind Dierauer z Myndigheten för Press Radio och TV. Przedstawiciele
obu instytucji udzielili wielu informacji na temat
charakterystyki dziaáania systemu odpowiedzialnoĞci dziennikarskiej oraz obecnych wyzwaĔ,
które stoją przed aktorami polityki medialnej
w Szwecji. Obie instytucje zgodziáy siĊ takĪe
udostĊpniü dane z raportów rocznych dotyczących skarg skáadanych przez publicznoĞü12.

Prawo mediów oraz system odpowiedzialnoĞci dziennikarskiej w Szwecji
Szwecja jako pierwsze paĔstwo w historii zagwarantowaáo konstytucyjnie wolnoĞü wypowiedzi – w 2016 roku ĞwiĊtowano 250. rocznicĊ
tego wydarzenia. Obecnie dwie spoĞród czterech
ustaw konstytucyjnych są w caáoĞci poĞwiĊcone wolnoĞci mediów. Są to: Akt o WolnoĞci
Prasy z 1949 roku (Tryckfrihetsförordningen)
oraz Fundamentalne Prawo WolnoĞci do Wypowiedzi z 1991 roku (Yttrandefrihetsgrundlagen). WolnoĞü sáowa oraz wolnoĞü do pozyskiwania i otrzymywania wiadomoĞci są równieĪ
gwarantowane w rozdziale 2. Aktu o Formie
Rządu (Regeringsformen) z 1974 roku. Ustawy
te zapewniają peáną wolnoĞü wypowiedzi, autonomiĊ mediów oraz prawo do dostĊpu do informacji. Akt o WolnoĞci Prasy dotyczy przede
wszystkim mediów drukowanych, podczas gdy
Fundamentalne Prawo WolnoĞci do Wypowiedzi odnosi siĊ do mediów audiowizualnych i internetu13.

Wywiady z O. Sivgardssonem i M. Bergerlind Diaurer zostaáy zrealizowane w ramach projektu „Skuteczna walka z fake news – analiza wykorzystywania mechanizmów regulacji i samoregulacji przez publicznoĞü
w Szwecji”, doÞnansowanego ze Ğrodków DSM na rok 2017. W ramach projektu zrealizowano wyjazd badawczy do Sztokholmu. Materiaá statystyczny uzyskany w biurach PO/PON i MPRT, dostĊpny wyáącznie w jĊzyku
szwedzkim, zostaá przetáumaczony przez autorkĊ artykuáu we wspóápracy z profesjonalnym táumaczem jĊzyka
szwedzkiego. W artykule wykorzystano fragmenty wywiadów oraz wyników analizy raportów rocznych. Peáne
teksty wywiadów oraz analiza materiaáów iloĞciowych zostaną opublikowane w dysertacji autorki.
13
Svenska Grundlagarna, www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/ [dostĊp: 28.11.2017].
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W globalnym rankingu wolnoĞci sáowa fundacji Reporters Without Borders Szwecja zajmuje drugie miejsce na 180 uwzglĊdnianych
paĔstw (edycja 2018)14.
Organem odpowiedzialnym za ksztaátowanie polityki medialnej w Szwecji jest Ministerstwo Kultury. Co istotne, od 2010 roku, kiedy
to znowelizowano prawo audiowizualne, kompetencje ministerstwa zostaáy w wiĊkszoĞci
przekazane na rĊce niezaleĪnego organu regulacyjnego.
Na mocy Ustawy o Radio i Telewizji (Radio
och TV lag z 2010 roku, z nowelizacjami)15 organem regulacyjnym mediów jest Myndigheten
för Press, Radio och TV (MPRT), który ksztaátuje politykĊ audiowizualną, zarządza systemem
subsydiów, rejestracją nadawców oraz skargami publicznoĞci. Wydaje takĪe raporty na temat
rynku medialnego w Szwecji oraz konsumpcji
mediów i digitalizacji. Jest to organ niezaleĪny od partii politycznych, silnie podkreĞlający
swoją autonomiĊ i apolitycznoĞü.
System regulacji uzupeánia agenda rządowa
Statens Medieråd – Rada Mediów, która troszczy siĊ o najmáodszych uĪytkowników mediów.
Pracownicy SM klasyÞkują Þlmy i seriale dla
odpowiednich grup wiekowych, prowadzą badania na temat programów dla dzieci i máodzieĪy,
analizują zachowania máodych w sieci, opracowują materiaáy z zakresu edukacji medialnej,
np. na temat propagandy czy cyberprzestĊpczoĞci. Obecnie realizowana jest kampania No hate
uĞwiadamiająca o zjawisku mowy nienawiĞci16.
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Tak jak w pozostaáych paĔstwach skandynawskich, w Szwecji istnieje zinstytucjonalizowany system samoregulacji dziennikarskiej
obejmujący prasĊ drukowaną, jej wydania online oraz media online-only, w tym blogi i vlogi. Niemal 90 proc. szwedzkich dziennikarzy
naleĪy do stowarzyszeĔ zawodowych17. Cztery
najwiĊksze: Journalistförbundet (Związek Zawodowy Dziennikarzy), Sveriges Tidskrifter
(Stowarzyszenie Wydawców Prasy Codziennej), TU Medier i Sverige (Stowarzyszenie
Wydawców Szwecji) oraz Publicistklubben
(Klub Publicystów) tworzą zrzeszenie Pressens Samarbetsnämnd, które powoáaáo do Īycia i Þnansuje dwie najwaĪniejsze instytucje
samodyscypliny w szwedzkich mediach: RadĊ
Prasową (Pressens Opinionsnämnd – PON)
oraz urząd Pressombudsmanna (PO). System
samodyscypliny jest dobrowolny i posiada
wáasny kodeks etyki (Den journalistiska yrkersregler)18.
Zadania oraz zakres kompetencji organów
regulacji i samoregulacji są róĪne (zob. tab. 1.).
Postawą róĪnic jest rządowy charakter i dziaáanie z delegacji ustawowej w przypadku MPRT
i Statens Medieråd oraz dobrowolny charakter
uczestnictwa w systemie samodyscypliny PO/
PON. Regulacja z ramienia paĔstwa obejmuje
przede wszystkim media audiowizualne i do
pewnego stopnia prasĊ (subsydia), natomiast
samoregulacja moĪe obejmowaü tylko prasĊ
drukowaną, jej wydania online oraz media online-only.

Reporters Withour Borders 2018 Index, Sweden, rsf.org/en/sweden [dostĊp: 18.05.2018].
Radio och TV Lag, SFS No. 2010:696, www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/radio--och-tv-lag-2010696_sfs-2010-696 [dostĊp: 28.11.2017].
16
Statens Medieråd, nohate.se [dostĊp: 29.11.2017].
17
B. Dobek-Ostrowska, Zmiany w mediach i dziennikarstwie w drugiej dekadzie XXI wieku [w:] Zmiana
w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, red. B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn,
Wrocáaw 2016, s. 17.
18
Yrkesetik Regler, old.po.se/yrkesetik [dostĊp: 29.11.2017].
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Tabela 1. Podstawowe obszary dziaáania organów regulacji i samoregulacji w Szwecji
Obszary aktywnoĞci
Podstawa prawna,
kodyÞkacja zasad

Regulacja z ramienia paĔstwa
Media audiowizualne, prasa drukowana,
Web-radio, Web-TV
Akt o WolnoĞci Pracy, Akt o WolnoĞci Wypowiedzi, Ustawa o Radiu i Telewizji, takĪe
prawo o ochronie konkurencji, prawo telekomunikacyjne, prawo o ochronie nieletnich

Regulacja infrastruktury Zaawansowana (system licencji)

Samoregulacja
Prasa, online
Kodeks Etyki Prasy, Radio i Telewizji, wewnĊtrzne kodeksy etyki
stowarzyszeĔ dziennikarskich oraz
poszczególnych grup medialnych
i redakcji
Brak

Regulacja kadr,
Ograniczona (tylko w mediach publicznych) Brak
np. rad nadzorczych
Regulacja Þnansowania Ograniczona (tylko w mediach publicznych) Brak
Regulacja zawartoĞci

Zaawansowana (system skarg publicznych,
klasyÞkacja wiekowa treĞci audiowizualnych i kinowych, regulacja treĞci dedykowanych mniejszoĞcią, udogodnieĔ dla niepeánosprawnych etc.)

Zaawansowana (system skarg
publicznych oraz decyzji wydawanych przez Pressombudsmana
i RadĊ Prasową)

System sankcji

Zaawansowane (nakaz korekty, kary Þnansowe, zawieszenie licencji) – obligatoryjne

Ograniczone (rekomendacja
korekty, opáaty administracyjne –
faktultatywne)

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Radio och TV Lag, SFS No. 2010:696, www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/radio--och-tv-lag-2010696_sfs-2010-696 [dostĊp: 29.11.2017]

Skargi publicznoĞci do organu
regulacyjnego MPRT
W ramach systemu regulacji MPRT publicznoĞü moĪe skáadaü skargi do specjalnej komisji – Granskningsnämnden för Radio och TV.
Co waĪne, regulacji podlegają wyáącznie elektroniczne treĞci nadawane ciągle, tj. programy
emitowane w TV, radio i za poĞrednictwem
internetu. Rada nie moĪe rozpatrywaü skarg
na treĞci o charakterze nieciągáym, nienadawanym, nawet jeĞli zostaáy one wyprodukowane
przez nadawcĊ podlegającego kontroli MPRT,
np. nadawcĊ publicznego. Obowiązujące prawo
wyklucza zatem moĪliwoĞü zgáaszania treĞci
w formie tekstu na portalach nadawców audiowizualnych, infograÞk czy podcastów19.

19

Regulacją są objĊte róĪne rodzaje mediów
audiowizualnych: cyfrowe naziemne stacje
telewizyjne i rozgáoĞnie radiowe, spoáeczne
stacje radiowe (närradio/community radio),
telewizja kablowa i satelitarna, Web-TV, telewizja na Īądanie, teletekst. NajwiĊcej regulacji dotyczy funkcjonowania nadawcy publicznego, specjalne obostrzenia wystĊpują
równieĪ w stosunku do telewizji komercyjnej
TV4.
Gáówne obszary, które podlegają regulacji, a jednoczeĞnie są podstawą dla záoĪenia
publicznej skargi to: bezstronnoĞü, rzetelnoĞü,
szacunek dla prywatnoĞci, prawo do korekty
i repliki, przemoc i pornograÞa, kryptoreklama,
sponsoring, product placement20.

Myndigheten för Press Radio och TV, Krav och regler för medierna, www.mprt.se/sv/att-sanda/krav-ochregler/ [dostĊp: 29.11.2017].
20
Myndigheten för Press Radio och TV, Media requirements and regulations, www.mprt.se/en/broadcastingradio-and-tv/requirements-and-regulations/ [dostĊp: 29.11.2017].

Anita CegliĔska

88

Tabela 2. Liczba skarg publicznych skáadanych do Granskningsnämnden för Radio och TV w latach 2009–2016 (typy mediów)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

985

1085

1509

945

1096

1163

1222

1214

634

717

998

573

690

718

757

794

334

329

495

362

388

430

452

402

17

39

28

10

18

15

13

18

160

106

272

144

122

146

125

137

10

3

10

10

6

18

4

10

61

15

18

24

28

10

16

12

37

28

23

12

9

14

21

5

6

1

8

2

4

1

4

1

Telewizja satelitarna

27

11

2

0

1

2

7

3

Web-TV / Web-radio

8

2

6

2

2

12

15

10

Telewizja na Īądanie

Nd

Nd

9

15

10

4

2

28

Inna jurysdykcja (dla mediów
zagranicznych)

Nd

12

32

32

26

30

27

49

4

6

3

3

3

3

3

3

1294

1267

1895

1189

1307

1403

1446

1472

Nadawca publiczny (wszystkie
media)
SVT (TV publiczna)
SR (radio publiczne)
UR (nadawca edukacyjny)
TV 4 w sieci naziemnej
Pozostaáe kanaáy w sieci
naziemnej
Analogowe radio komercyjne
Radio spoáeczne (närradio)
Telewizja kablowa

Pozostaáe
Ogóáem

Nd = nie dotyczy, nie obejmowano regulacją MPRT
ħródáo: Myndigheten för Press Radio och TV, Antal anmälningar, www.mprt.se/sv/mer-om-media/mer-ompublic-service/antal-granskade-program/ [dostĊp: 29.11.2017]

JeĪeli zajrzymy do statystyki z raportów rocznych MPRT, to dostrzeĪemy, Īe z roku na rok
publicznoĞü skáada coraz wiĊcej skarg do Granskningsnämnden (zob. tab. 2.). NajwiĊksze wzrosty
są notowane w kategorii telewizji na Īądanie.
W pozostaáych typach mediów wyniki wahają siĊ
i trudno wskazaü jakiekolwiek trendy.
Warto jednak dodaü, Īe od 2011 roku wszystkie publiczne skargi skáadane na ten sam program
są uwzglĊdniane w statystykach jako jedna skarga. Wedáug danych MPRT tak naprawdĊ wzrosty
skáadanych skarg są jeszcze wyĪsze, poniewaĪ
w roku 2012 odnotowano 2891 indywidualnych
zgáoszeĔ, w roku 2013 byáo ich 2421, w 2014 –

21

2949, w 2015 – 2841, a w 2016 odnotowano rekordowe 3534 zgáoszenia publiczne21.
MPRT udostĊpnia równieĪ statystyki pokazujące, jakie obszary najczĊĞciej podlegają
skargom (zob. tab. 3.). Co waĪne, publiczne statystyki pokazują tylko te sprawy, co do
których zapadáy decyzje Rady, a nie obszary
wszystkich wpáywających skarg. W ciągu
ostatnich trzech lat spadáa nieznacznie liczba
decyzji motywowanych zasadą bezstronnoĞci oraz obiektywizmu. Natomiast obszarami,
w których liczba decyzji Rady roĞnie jest reklama i sponsoring oraz odpowiednie oznaczanie transmisji.

Årsredovisning 2016, Myndigheten För Press, Radio och TV, Sztokholm 2017, s. 20.
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Tabela 3. Obszary skáadanych skarg publicznych, co do których GPRT wydaáo decyzje w latach
2009–2016
Obszar
BezstronnoĞü
DokáadnoĞü
Prawo do korekty / repliki
Prawo do prywatnoĞci
Wpáyw medium
Przemoc i pornograÞa
Kryptoreklama
Reguáy dotyczące reklamy
Reguáy dotyczące sponsoringu
Oznaczenie transmisji

2009
8
12
1
5
2
1
18
2
5
3

2010
6
7
1
5
4
0
27
3
15
6

2011
7
14
1
5
8
2
8
3
2
0

2012
16
15
3
8
9
2
4
4
6
2

2013
13
13
2
8
1
0
6
3
3
1

2014
8
9
2
6
10
0
8
5
5
4

2015
9
10
1
5
9
2
5
4
5
7

2016
8
8
0
7
8
0
17
15
9
7

ħródáo: Myndigheten för Press Radio och TV, Antal anmälningar, www.mprt.se/sv/mer-om-media/mer-ompublic-service/antal-granskade-program/ [dostĊp: 28.11.2017]

Co istotne, MPRT oraz Rada Granskningsnämnden dziaáają na mocy ustawy o Radiu i Telewizji, ich decyzje mają zatem moc prawną.
MoĪna siĊ od nich odwoáywaü oraz prowadziü
równolegáe procesy na drodze sądowej. Rada
moĪe wydaü nakaz korekty lub naáoĪyü sankcjĊ pieniĊĪną. Zobowiązania Þnansowe mogą
wynosiü nawet 10 proc. rocznych przychodów
nadawcy. NajwyĪszą formą kary jest caákowite
cofniĊcie licencji nadawcy22.
Maria Bergerlind Diaurer z MPRT táumaczy,
Īe wzrost liczby skáadanych skarg moĪe byü
powiązany miĊdzy innymi z aktywnoĞcią publicznoĞci w mediach spoáecznoĞciowych.
MPRT zaobserwowaáo, Īe widzowie namawiali
siĊ wzajemnie w internecie, by masowo skáadaü skargi na wybrany program. Takie praktyki
stosowali m.in. zwolennicy niektórych partii
politycznych, którzy skarĪyli siĊ na brak bezstronnoĞci i rzetelnoĞci gáównych mediów23. Na
1472 skargi zarejestrowane w 2016 roku tylko

22

30 wniesiono z inicjatywy MPRT – pozostaáe
byáy zainicjowane przez uĪytkowników mediów24.
Cytowany wczeĞniej SOM Institutet zrealizowaá w 2016 roku badanie ankietowe analizujące ĞwiadomoĞü istnienia Rady. Wynika
z niego, Īe okoáo 1/3 dorosáych Szwedów sáyszaáa o takiej instytucji, jak Granskingsnämnden för Radio och TV (widziaáa informacje
o niej prasie lub internecie), ok. 40 proc. badanych widziaáo lub sáyszaáo, jak grupa mediowa informowaáa, Īe jest objĊta procedurą
Rady. Natomiast tylko 1 proc. ankietowanych
stwierdzaáo, Īe w ostatnim roku samodzielnie
záoĪyáo skargĊ do Rady25.
Wedáug Bergerling Diaurer MPRT nie prowadzi obecnie Īadnych kampanii edukacyjnych
ani uĞwiadamiających o istnieniu instytucji.
PublicznoĞü moĪe jednak zapoznaü siĊ z bieĪącymi informacjami na stronach www MPRT,
a dwa razy w miesiącu instytucja udostĊpnia

Radio och TV Lag, SFS No. 2010:696, www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/radio-och-tv-lag-2010696_sfs-2010-696 [dostĊp: 29.11.2017].
23
Wywiad zrealizowany z M. Bergerlind Diaurer w siedzibie Myndigheten för Press, Radio och TV w Sztokholmie we wrzeĞniu 2017 r.
24
Årsredovisning 2016, dz. cyt., s. 22.
25
Svenskarnas värdering av Radio och TV, ed. L. Annerstedt et al., Göteborg 2016, s. 26.
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informacje prasowe w agencjach prasowych
i gáównych mediach. Informacje o moĪliwoĞci
skáadania skarg są teĪ dostĊpne na stronach internetowych niektórych nadawców26.

AktywnoĞü uĪytkowników mediów
w systemie samoregulacji dziennikarskiej
Regulacją systemu samodyscypliny PO/PON
są objĊte tytuáy prasowe drukowane oraz ich
wydania online, jak równieĪ media online-only
oraz blogi i vlogi. By zostaü objĊtym regulacją
Pressombudsmanna i Rady Prasowej, naleĪy
wysáaü zgáoszenie. Tytuáy naleĪące do wymienionych czterech stowarzyszeĔ są uwzglĊdniane w systemie automatycznie. JeĪeli medium,
które nie ma odpowiednika w druku chce naleĪeü do systemu, musi byü zgáoszone do MPRT
jako baza danych, a potem zostaü wpisane do
systemu samodyscypliny27.
W obecnej kadencji, od 2011 roku, funkcjĊ
Pressombudsmana peáni Ola Sivgardsson, byáy
dziennikarz. W skáad Rady Prasowej wchodzi
11 osób. Cztery z nich reprezentują cztery stowarzyszenia dziennikarskie, które powoáaáy do
Īycia urzĊdy PO i PON. Kolejne trzy osoby to
reprezentanci publicznoĞci delegowani przez
parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Osoby te cieszą siĊ autorytetem spoáecznym, ale nie są dziennikarzami, a np. pisarzami,
przedsiĊbiorcami. Cztery miejsca przysáugują
sĊdziom, którzy czuwają nad aspektami formalnymi. Zazwyczaj są to byli sĊdziowie Sądu
NajwyĪszego Królestwa Szwecji. Co waĪne,
dziaáalnoĞü w Radzie Prasowej jest dobrowolna, a jej czáonkowie nie otrzymują za nią wynagrodzenia.
Skargi mogą skáadaü osoby prywatne lub
instytucje, przy czym osoby prywatne mogą

26

Wywiad z M. Bergerlind Diaurer, wrzesieĔ 2017.
Wywiad z O. Sivgardssonem, wrzesieĔ 2017.
28
TamĪe.
27
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zaskarĪaü tylko treĞci, które dotknĊáy ich osobiĞcie, zaĞ instytucje mogą zgáaszaü materiaáy tylko wtedy, gdy wydawca nie udzieliá im prawa
do repliki. Skargi mogą dotyczyü tylko materiaáów, które zostaáy opublikowane nie póĨniej niĪ
trzy miesiące przed záoĪeniem skargi.
Pressombudsman ma uprawnienia, by
z wáasnej inicjatywy wszcząü postĊpowanie,
jednak do takich sytuacji dochodzi niezwykle
rzadko. Obecny Pressombudsman táumaczy, Īe
unika tej sytuacji, poniewaĪ wówczas stawaáby siĊ stroną w sprawie, co byáoby sprzeczne
z jego nadrzĊdną zasadą bezstronnoĞci28.
Decyzje mają charakter dobrowolny. Redakcje, które zostaáy skrytykowane przez PO
i PON najczĊĞciej są namawiane do opublikowania korekty czy przeprosin. Są takĪe zobowiązane uiĞciü opáatĊ administracyjną, która
jest przeznaczana na prowadzenie dziaáalnoĞci
biur PO i PON. WysokoĞü opáaty jest uzaleĪniona od wielkoĞci redakcji, jednak zdarza
siĊ, Īe redakcje dobrowolnie wpáacają wyĪsze
sumy. Opáata nie traÞa do osoby pokrzywdzonej, nie moĪe teĪ zostaü przekazana na cele
dobroczynne.
Zwyczajowo caáa procedura – od momentu wpáyniĊcia skargi do decyzji PON – trwa
od kilku tygodni do kilku miesiĊcy (zazwyczaj nie dáuĪej niĪ rok). Czas trwania procesu
jest zdeterminowany przede wszystkim intensywnoĞcią korespondencji miĊdzy stronami
postĊpowania przed wydaniem decyzji przez
Pressombudsmana.
Jak zauwaĪa Sivgardsson, instytucje Pressombudsmana i Rady Prasowej cieszą siĊ zaufaniem wĞród redakcji, a ich decyzje są respektowane i wdraĪane. W ciągu szeĞcioletniej kadencji obecnego Pressombudsmana redakcja tylko
raz odmówiáa publikacji korekty.
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1. Osoba Þzyczna lub instytucja wypeánia formularz na stronie internetowej PO/PON
2. Biuro Pressombudsmana rozpatruje, czy skarga speánia wymogi formalne
(czas, osobiste zaangaĪowanie skarĪącego, typ medium)

2a. Skarga odrzucona z przyczyn formalnych
(przysáuguje odwoáanie do PON)

2b. Skarga przyjĊta
do dalszego procedowania

3. Pressombudsman informuje redakcjĊ
o wpáyniĊciu na nią skargi

4. Kontakt pomiĊdzy pokrzywdzoną osobą
a redakcją

4a. Strony dochodzą do porozumienia
ZakoĔczenie procedury

4b. Strony nie dochodzą do porozumienia

5. Pressombudsman wydaje decyzjĊ w sprawie

5a. Decyzja PO: brak pola dla krytyki dziaáania
redakcji

5b. Decyzja PO: istnieje pole dla krytyki
dziaáania redakcji

6. Sprawa traÞa do Rady Prasowej

6a. Rada prasowa odrzuca rekomendacjĊ
Pressombudsmana do krytyki dziaáania redakcji

6b. Rada prasowa podtrzymuje rekomendacjĊ
Pressombudsmana do krytyki dziaáania redakcji

7. Publikacja decyzji

Rys. 1. Schemat procedury skargi publicznoĞci w systemie samodyscypliny PO/PON
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie wywiadu z Ola Sivgardssonem, wrzesieĔ 2017

Ze statystyk udostĊpnionych przez biuro
Pressombudsmana wynika, Īe w ostatnich latach liczba skáadanych skarg wzrosáa, aczkolwiek liczba samych decyzji spada (zob. rys. 2, 3).

Wynika to z tego, Īe wiele skarg nie speánia
wymogów formalnych, a czĊĞü spraw udaje
siĊ rozstrzygnąü polubownie, bez koniecznoĞci
kierowania sprawy do PON.
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Rys. 2. Bilans skarg wpáywających do Pressombudsmana w latach 2012–2016
ħródáo: Årsberaättelser 2016, Allemänhetens Pressombudsman (PO), Pressensopinionsnämns (PON), Sztokholm 2017, s. 3–7
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Rys. 3. Bilans decyzji wydanych przez Szwedzką RadĊ Prasową w latach 2012–2016
ħródáo: Årsberaättelser 2016, Allemänhetens Pressombudsman (PO), Pressensopinionsnämns (PON), Sztokholm 2017, s. 3–7

Publicznie znane są tytuáy prasowe i internetowe, wobec których wniesiono skargi i wydano decyzje. W związku z tym, Īe materiaáy
w postaci drukowanej są w zdecydowanej
wiĊkszoĞci publikowane równieĪ w internecie,
nie ma moĪliwoĞci oceny, ile skarg wynikáo
z publikacji w mediach drukowanych, a ile dostĊpnych online. W 2016 roku tylko w 2 na 28
decyzji Szwedzkiej Rady Prasowej wyraĨnie

oznaczono, Īe wyroki dotyczyáy materiaáów ze
stron internetowych. Nie oznacza to jednak, Īe
pozostaáe z nich nie byáy dostĊpne w sieci.
Statystycznie od lat najwiĊcej skarg wypáywa
na dwa najwiĊksze dzienniki w Szwecji – tabloidy „Aftonbladet” oraz „Expressen” (zob. tab. 4).
O ile do roku 2015 liczba skarg wnoszonych
na te tytuáy byáa porównywalna, o tyle w 2016
roku liczba skarg záoĪonych na „Expressen”
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Tabela 4. Zestawienie tytuáów prasowych wobec których wpáynĊáo najwiĊcej skarg w 2016 roku,
wraz z liczbą wydanych decyzji
Miejsce
w zestawieniu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tytuá prasowy
„Expressen/GT/KvP”
„Aftonbladet”
„Vestmanlands Läns Tidning”
„Dagens Nyheter”
„Svenska Dagbladet”
„Sydsvenskan”
„Hallandsposten”
„Helsingborg Dagbladet”
„Uppsala Nya Tidning”
„Göteborgs-Posten”

Liczba skarg
zarejestrowanych
w 2016 roku
95
52
16
14
11
11
9
9
9
8

Liczba decyzji wydanych
w 2016 roku
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0

ħródáo: Årsberaättelser 2016, Allemänhetens Pressombudsman (PO), Pressensopinionsnämns (PON), Sztokholm 2017, s. 5

wzrosáa niemal o 100 procent. Prawdopodobną
przyczyną tego skoku jest decyzja redaktora
naczelnego „Expressen” o umieszczeniu linku do skáadania skarg do Pressombudsmana
pod kaĪdym artykuáem, który ukazuje siĊ na
stronie internetowej dziennika „Expressen”.
Krok ten spotkaá siĊ z aprobatą w Ğrodowisku
dziennikarskim i zostaá doceniony przez stowarzyszenia i instytucje samodyscypliny. Kolejne grupy mediowe zamierzają wprowadziü
podobne rozwiązania29.
Na czele rankingu najczĊĞciej zgáaszanych
tytuáów znajdują siĊ dwa najwiĊksze szwedzkie
dzienniki, tabloidy „Expressen” oraz „Aftonbladet”. Zestawienie uzupeániają inne tytuáy o zasiĊgu krajowym („Dagens Nyheter”, „Svenska
Dagbladet”), jak równieĪ tytuáy regionalne.
Statystyki pokazują jednak, Īe wysoka liczba
zgáoszeĔ nie oznacza wysokiej liczby decyzji
wydanych przez PO i PON. Warty odnotowania
jest fakt, Īe w roku 2016 tytuáem wobec którego

29

wydano najwiĊcej decyzji byá „Hänt Extra” –
periodyk i portal o tematyce plotkarskiej30.
W związku z ochroną dóbr osobistych osób
skáadających skargi, informacje dotyczące tematyki zgáoszeĔ nie są dostĊpne. Do publicznej wiadomoĞci traÞają jedynie wiadomoĞci o tych przypadkach, co do których wydano decyzjĊ Pressombudsmana i Rady Prasowej. W przeciwieĔstwie do
skarg skáadanych do MPRT, nie są one dzielone
na kategorie, np. dotyczące prawa do odpowiedzi na krytykĊ czy ochrony prywatnoĞci.
Na podstawie danych31 udostĊpnionych
przez PO i PON w raporcie rocznym za rok 2016
autorka przeanalizowaáa tematykĊ skarg wobec
których Rada Prasowa wydaáa decyzje. W raporcie rocznym PO/PON poszczególne przypadki
zostaáy podzielone na trzy kategorie: zaniechania dobrych obyczajów dziennikarskich (1 przypadek); naruszenia dobrych obyczajów dziennikarskich (26); powaĪnego naruszenia dobrych
obyczajów dziennikarskich (1)32.

Årsberaättelser 2016, dz. cyt., s. 5.
Arsberaättelser 2016, dz. cyt., s. 5.
31
TamĪe, s. 18–23.
32
W raporcie PO/PON uwzglĊdniono 28 decyzji, ale opisanych jest 25 materiaáów prasowych wobec których
wszczĊto procedurĊ.
30
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Rys. 4. Tematyka materiaáów prasowych zgáaszanych do PO/PON w 2016, z podziaáem na kategorie
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Årsberaättelser 2016, Allemänhetens Pressombudsman (PO), Pressensopinionsnämns (PON), Sztokholm 2017

Decyzje i tematy analizowanych przypadków
zostaáy podzielone na osiem kategorii, wobec
których przyjĊto nastĊpujące deÞnicje robocze:
• Kategoria 1. BezstronnoĞü: „przedstawienie
racji wszystkich stron w sprawie”.
• Kategoria 2. StarannoĞü dziennikarska:
„przedstawienie tematu zgodnie z faktami,
rzetelne zebranie informacji z moĪliwie
wszystkich dostĊpnych Ĩródeá”.
• Kategoria 3. Poszanowanie prywatnoĞci i dobrego imienia: „ochrona danych osobowych
i danych wraĪliwych, których ujawnienie
mogáoby doprowadziü w szczególnoĞci do
utraty dobrego imienia, publicznej krytyki”.
• Kategoria 4. Szacunek i tolerancja: „poszanowanie praw ze wzglĊdu na narodowoĞü,
pochodzenie etniczne, rasowe, orientacjĊ
seksualną, wyznanie, páeü”.
• Kategoria 5. Oddzielenie treĞci informacyjnych od treĞci reklamowych: „wyraĨne
oddzielenie oraz oznaczenie treĞci sponsorowanych i reklamowych poĞród materiaáów informacyjnych, oznaczenie artykuáów
sponsorowanych”.

33

•

Kategoria 6. Odpowiednie oznaczenie:
„odpowiednie oznakowanie treĞci drastycznych, np. nieodpowiednich dla dzieci”.
• Kategoria 7. Prawo do repliki: „moĪliwoĞü
do odniesienia siĊ do tez zawartych w materiale prasowym” – jest to jedyna kategoria, co
do której zgáoszenia mogą wnosiü instytucje.
• Kategoria 8. Inne: „pozostaáe przypadki,
co do których nie jest moĪliwa klasyÞkacja
w obszarach 1–7”.
Wymienione kategorie w znacznym stopniu
przypominają zestaw kategorii obowiązujących
w regulacjach dotyczących mediów audiowizualnych w Radio och TV lag i są zbieĪne z klasyÞkacją Rady GPRT przyjmowaną przy wydawaniu decyzji33.
Analiza treĞci orzeczeĔ Szwedzkiej Rady
Prasowej pokazuje, Īe w 2016 roku najczĊstszą
kategorią zaniechania lub naruszenia dobrych
obyczajów dziennikarskich byáo naruszenie
prywatnoĞci oraz dobrego imienia (16 przypadków), a w dalszej kolejnoĞci: niedopeánienie starannoĞci dziennikarskiej (9 przypadków)
oraz brak moĪliwoĞci odniesienia siĊ do tez

Patrz: www.mprt.se/sv/att-sanda/krav-och-regler/ [dostĊp: 29.11.2017].
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stawianych w materiale prasowym (8 przypadków). Raz zaniechano zasady bezstronnoĞci (zob. rys. 4). W niektórych analizowanych
przypadkach wyrok zaskarĪany materiaá naruszaá wiĊcej niĪ jeden standard dziennikarski.

Dziaáania na rzecz odpowiedzialnoĞci
mediów poza systemami skarg
publicznych
W ostatnich latach powstaáo wiele inicjatyw
i narzĊdzi, które wspierają budowanie w Szwecji rzetelnych, godnych zaufania mediów. W te
dziaáania są zaangaĪowane agendy rządowe,
niezaleĪne organy regulacji i samoregulacji,
sami dziennikarze, ale takĪe publicznoĞü. Wiele z tych przedsiĊwziĊü sáuĪy budowaniu profesjonalnego dziennikarstwa informacyjnego
w internecie i w mediach spoáecznoĞciowych
oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania siĊ treĞci
fake news i mowy nienawiĞci.
Podstawą dziaáaĔ jest edukacja medialna.
W 2017 roku szwedzki minister edukacji Gustav Fridolin ogáosiá, Īe nauka rozpoznawania
faászywych informacji traÞ do programu nauczania w szkoáach podstawowych, obok podstaw programowania komputerowego34.
Specjalny program edukacyjny poĞwiĊcony wiarygodnym informacjom w internecie
realizuje Uniwersytet w Uppsali. W ramach
projektu Nyhetsvärderaren („weryÞkator newsów”) nastolatki w wieku 13–18 lat uczą siĊ, jak
rozpoznaü treĞci typu fake news. Badacze z Uppsali analizują, czy máodzieĪ potraÞ rozpoznaü
nieprawdziwe treĞci, i co z tą wiedzą robi dalej.
W projekt ma byü zaangaĪowanych nawet 5000
nastolatków35.
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Specjalne dziaáania edukacyjne na temat
fake newsów są kierowane nawet do przedszkolaków. „Twarzą” projektu zostaá MiĞ Bamse –
niedĨwiadek z bajek telewizyjnych i komiksów,
na którego przygodach wychowaáo siĊ kilka pokoleĔ Szwedów (szwedzki odpowiednik Misia
Uszatka). Specjalne wydanie komiksu „Bamse
Björn”, z lutego 2017 roku, zostaáo w caáoĞci
poĞwiĊcone tematowi wiarygodnoĞci informacji w internecie36.
TakĪe najwiĊksze szwedzkie redakcje podejmują dziaáania mające na celu budowanie
wiarygodnych mediów informacyjnych. Jako
jedne z pierwszych inicjatywĊ podjĊáy dwa
najwiĊksze dzienniki w kraju – „Aftonbladet”
i „Expressen” – tabloidy, a zarazem dwa tytuáy,
na które jest kierowane do Pressombudsmanna
najwiĊcej skarg publicznoĞci.
Redakcja dziennika „Aftonbladet” zdecydowaáa siĊ na dziaáanie organiczne. We wrzeĞniu 2016 radykalny, prawicowy portal „Politisk Inkorrekt” umieĞciá w sieci informacjĊ,
jakoby premier Szwecji Stefan Löfven kupiá
sobie „szpanerski” zegarek za prawie 300 000
koron. W Szwecji „obnoszenie siĊ” ze swoim
bogactwem jest powszechnie krytykowane, co
wiĊcej, wedáug teorii komunikacji miĊdzykulturowej Szwecja jest krajem, w którym w sferze publicznej skracany jest dystans miĊdzy
wáadzami a pozostaáymi grupami spoáecznymi.
Dlatego na premiera spadáa fala krytyki. Dziennikarze „Aftobladet” przeprowadzili Ğledztwo,
w wyniku którego dowiedli, Īe zegarek byá
prezentem i nie byá tak zawrotnie drogi. Dziennikarze skontaktowali siĊ z niemal wszystkimi
osobami, które zareagowaáy na faászywy post

L. Roden, Swedish kids to learn computer coding and how to spot fake news in primary school, www.thelocal.se/20170313/swedish-kids-to-learn-computer-coding-and-how-to-spot-fake-news-in-primary-school [dostĊp:
29.11.2017].
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“Politisk Inkorrekt” lub udostĊpniáy go znajomym i wyjaĞnili, Īe to byá fake news. Redakcja
„Aftonbladet” musiaáa przeznaczyü na akcjĊ
zasoby kadrowe i pieniĊĪne, ale táumaczyáa, Īe
byá to ich moralny obowiązek, by chroniü publicznoĞü przed fake newsami37. Natomiast premier Löfven oddaá zegarek na licytacjĊ, z której
dochód przeznaczono na cele charytatywne38.
Krok dalej poszáa redakcja „Expressen”,
drugiego najwiĊkszego dziennika w Szwecji,
równieĪ tabloidu, na którego publicznoĞü czĊsto skáada skargi. Od 2016 roku pod kaĪdym
artykuáem na portalu Expressen.se znajduje siĊ
link do dedykowanego adresu mailowego, gdzie
moĪna zgáaszaü faászywe dane na stronach „Expressen”. Pod kaĪdym materiaáem znajduje siĊ
takĪe bezpoĞredni link, który umoĪliwia szybkie wypeánienie skargi na ten tabloid i wysáanie jej do Pressombudsmanna. W specjalnej
zakáadce poĞwiĊconej fake newsom i moĪliwoĞci wysáania skargi znajduje siĊ takĪe list od redaktora naczelnego gazety Thomasa Mattsona,
wraz z danymi kontaktowymi. W liĞcie czytamy: „Ambicje „Expressen” są jasne. W ramach
naszej polityki jakoĞciowego dziennikarstwa
publikujemy tylko sprawdzone informacje.
Pierwszą decyzją, jaką podjąáem obejmując stanowisko redaktora naczelnego, byáo umieszczenie miejsca na stronie na korekty”39.
W podobnym duchu wypowiada siĊ Pressombudsman, Ola Sivgardsson, wyraĪając aprobatĊ dla mediów internetowych, które decydują siĊ przystąpiü do systemu: „DziĞ w naszym
systemie są 42 tytuáy online-only. OczywiĞcie
jest to tylko maáy odsetek spoĞród tysiĊcy stron
internetowych i blogów, nie jest moĪliwym oce-
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nienie, jaki odsetek wszystkich mediów online
stanowią te, które juĪ są w systemie. Te tytuáy
online-only, które są powaĪne i chcą tworzyü
jakoĞciowe treĞci, chcą naleĪeü do naszego
systemu. Jest to bardzo dobrze odbierane przez
dziennikarzy i wydawców w Szwecji, nawet
tych, którzy nieustannie są przez nas krytykowani. (…) Media online-only doáączają do naszego systemu, by pokazaü publicznoĞci, Īe są
szczere i godne zaufania. Nasz system jest oparty na samoregulacji. Ale Īeby zostaü objĊtym
samoregulacją, trzeba tego chcieü. Nie moĪemy
zmusiü nikogo do przyáączenia siĊ do nas”40.
DoĞwiadczenia ze Szwecji pokazują, Īe
mimo braków ogólnoeuropejskiej legislacji
i porozumienia miĊdzy wáaĞcicielami najwiĊkszych portali spoáecznoĞciowych a wáadzami
i wydawcami, moĪna stworzyü mechanizmy,
które wspierają Ğrodowisko dziennikarskie wolne od káamstw i godne zaufania. JeĪeli publicznoĞü ma zestaw narzĊdzi, dziĊki którym samodzielnie moĪe zadbaü o wiarygodnoĞü treĞci
w mediach, w tym w internecie, to bĊdzie z nich
coraz chĊtniej korzystaü. Szacunek budzą takĪe
liczne dziaáania redakcji i wáadz, których celem
jest budowanie zaufania do mediów.
Praktyki ze Szwecji mogą byü drogowskazem dla aktorów polityki medialnej oraz twórców inicjatyw mających na celu budowanie
wiarygodnych mediów. W tym przypadku kluczem byáa przede wszystkim wspóápraca i zaangaĪowanie wszystkich zainteresowanych stron.

Konkluzje
Przygotowując niniejszy artykuá, moĪna byáo
zadaü sobie pytanie – po co analizowaü eko-
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OdpowiedzialnoĞü mediów w rĊkach publicznoĞci…
system mediów, który bywa nazywanym „laboratorium wolnoĞci sáowa i odpowiedzialnoĞci dziennikarskiej”. Niezmącona autonomia
dziennikarzy, wysoki poziom profesjonalizmu
zawodowego, separacja Ğwiata polityki od Ğwiata mediów informacyjnych pomagają budowaü
zaufanie spoáeczne do mediów. A przecieĪ nie
sposób pominąü takĪe kwestii ekonomicznych
i kulturowych. Szwecja naleĪy do najbogatszych paĔstw w Europie, posiada rozbudowany
system ĞwiadczeĔ publicznych, które rezonują
takĪe na sposób, w jaki zaprojektowano system dziaáania mediów publicznych czy subsydiów prasowych. Mówimy takĪe o kraju, który w teoriach komunikacji miĊdzykulturowej
i organizacyjnej (Fons Trompenaars i inni)
prezentuje wysoki poziom uniwersalizmu, przy
jednoczesnym niskim dystansie wobec wáadzy.
Tego typu cechy uáatwiają tworzenie kodeksów
etyki, poczucia odpowiedzialnoĞci zawodowej
czy niezaleĪnoĞci od osób u szczytu wáadzy.
Analizowany w artykule system regulacji
i samoregulacji mediów pokazuje, w jak wielu
obszarach publicznoĞü ma moĪliwoĞü zgáaszania nieprawidáowoĞci, bycia „watchdogiem”
dla dziennikarzy. Zarówno system regulacji
mediów audiowizualnych oraz system samodyscypliny odnotowują coraz wiĊkszą liczbĊ
zgáaszanych materiaáów. Nie zawsze przekáada siĊ to na wyĪszą liczbĊ orzeczeĔ rad. Pozytywnym zjawiskiem jest czĊstsze zachowa-
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nie publicznoĞci w duchu „sprawdzam!” oraz
dziaáania wydawców, którzy dbają, by redakcje publikowaáy jak najmniej materiaáów, co
do profesjonalizmu których moĪna by mieü
zastrzeĪenia. RoĞnie takĪe liczba redakcji,
w szczególnoĞci internetowych, które decydują siĊ przystąpienie do systemu samoregulacji
dla wspólnego dobra, by budowaü odpowiedzialne media w Szwecji.
Wyzwaniem dla ustawodawców i organów
samoregulacji jest dotrzymanie kroku rozwijającym siĊ technologiom. Ustawa audiowizualna
z 2010 ma jeszcze luki, bowiem obejmuje tylko
treĞci nadawane ciągle. Oznacza to, Īe treĞci
publikowane jako tekst, podcast czy komentarz
nie mogą byü zaskarĪone ani przez RadĊ, ani
przez publicznoĞü, a to tworzy przestrzeĔ do
naduĪyü. Z kolei wyzwaniem dla systemu samoregulacji jest zachĊcenie wpáywowego Ğrodowiska blogerów czy vlogerów, by oni takĪe
zgodzili siĊ przyáączyü do systemu odpowiedzialnoĞci dziennikarskiej.
Przedstawiona w artykule analiza udziaáu
publicznoĞci w systemie odpowiedzialnoĞci mediów ma przede wszystkim charakter iloĞciowy.
Interesującym polem do dalszych badaĔ byáoby
przeĞledzenie na obszerniejszej próbie charakterystyki i tematyki skarg. Warto sprawdziü, czy
w ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii, zmieniają siĊ tematy skarg i typy mediów,
które są najczĊĞciej zgáaszane.
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