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Tidningarna och den tredje statsmakten 

Karin Sjöberg 
 
Den här undersökningen handlar om i vilken mån dagstidningarna kan fortsätta att 
göra anspråk på att utgöra tredje statsmakten.  
Den tredje statsmakten utgörs av journalistiken i medierna som ska bevaka den 
första statsmakten regeringen och den andra, riksdagen. Jag har valt att undersöka 
hur kommun- och landstingsjournalistiken samt den undersökande journalistiken, 
prioriteras på tidningarna. Alltså motsvarigheten till regering och riksdag på lokal 
nivå.  
21 ansvariga utgivare vid den största tidningen i respektive län/region har fått 
möjlighet att svara på en enkät, svarsfrekvensen blev 66,6 procent.   
Dessutom har jag besökt fem tidningar i mellansverige för att genomföra 
halvstrukturerade intervjuer med fem reportrar om hur de upplever möjligheterna 
att verka som tredje statsmakten.  
 
De viktigaste slutsatserna är att samtidigt som två regeringsutredningar visat på 
mediernas viktiga roll i demokratin uppger flera ansvariga utgivare inte den 
traditionella definitionen av tredje statsmakten. De svarar istället allt från att ” Har 
ingen definition” till att ”Har aldrig ställt mig den frågan”.  
De fem reportrarna har alla en definition som ligger i närheten av den allmänt 
vedertagna.  
Reportrarna har sett hur antalet journalister på redaktionerna blivit färre samtidigt 
som arbetstakten ökat på redaktionerna. De upplever att det blir allt svårare att 
bevaka makten. Samtidigt som resurserna minskat har informationsflödet i övrigt 
ökat, dessutom blir den lokala politiken allt mer komplicerad att bevaka.  
Enkäten bland de ansvariga utgivarna visar att antalet kommun- och 
landstingsreportrar, samt tillfälliga grävgrupper har ökat jämfört med för tio år 
sedan, men det har inte gått att få fram om de arbetar heltid eller deltid. 
Reportrarna vittnar i intervjuerna om att det finns flera reportrar på respektive 
redaktion som bevakar kommunen, men i många fall har allmänreportrar ansvar 
för en eller flera nämnder, vilket leder till en lägre grad av specialisering i ämnet.    
 
De intervjuade reportrarna oroar sig för framtiden och möjligheterna att kunna 
genomföra en kvalificerad samhällsjournalistik. De ser därmed svårigheter att 
fylla rollen som demokratins kontrollanter. Det är framförallt i fortsatta 
neddragningar på redaktionerna samt kravet på kortare texter, ”snuttifiering” som 
de ser som de största hoten. 
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1. Inledning 
 
Medierna anses av tradition utgöra den tredje statsmakten. Under 1990-talet har vi 
kunnat se hur medierna har blivit investeringsobjekt och vinstkraven har ökat. 
Samtidigt har fler medier kommit in på arenan till exempel reklamradio, reklam-
tv och internet. De upplevs av många tidningsföretag som hotande konkurrenter. 
Eftersom medieföretagen har blivit mer affärsmässiga och strävar mot ökade 
vinster har personalstyrkan på tidningarna och även redaktionerna i regel minskat. 
Effektivitetskraven har ökat. Det borde i sin tur leda till att redaktionerna får allt 
svårare att leva upp till rollen som den tredje statsmakten.  
Den tredje statsmakten, det vill säga medierna, ska enligt den allmänt vedertagna 
definitionen utgöra vakthundar i demokratin för att förhindra maktmissbruk och 
korruption. Det gäller såväl politiken som rättsväsendet. Jag kommer längre fram 
att gå igenom definitionen av tredje statsmakten.  
När tidningsföretagen dragit ner på bemanningen vid redaktionerna ökar 
arbetstempot och pressen på de anställda. Därför kan man fråga sig hur det ser ut 
med möjligheterna att utgöra den tredje statsmakten.  
Frågan är hur bevakningen av kommuner, landsting, politik i stort ser ut och ifall 
det finns utrymme för undersökande journalistik. 
Anders R Olsson, författare till boken Lögn förbannad lögn och journalistik, som 
intervjuades i tidningen Journalisten (Lindqvist, 2007) är pessimistisk. Han menar 
att vinstkraven inom medierna och kommersialismen tagit över, vilket i sin tur 
leder till en förenklad, sensationsinriktad journalistik. När resurserna på 
redaktionerna minskar och färre ska göra mer ökar tempot och möjligheterna till 
eftertanke och research minskar. Det finns inte resurser för journalisterna att 
skaffa sig tillräcklig kunskap för att utmana och ifrågasätta makten. Det är den 
lättsamma journalistiken som säljer och det är i det sammanhanget journalisten 
verkar.   
 
Jag vill i den här uppsatsen undersöka hur reportrar och ansvariga utgivare på 
tidningarna anser sig kunna leva upp till rollen som tredje statsmakt, hur det ser ut 
med kommun-, landstingsbevakning och undersökande journalistik. Jag vill både 
undersöka hur tidningsledare och reportrar ser på de här frågorna. 
Jag har själv arbetat som reporter i tolv år, törsta delen av tiden som någon form 
av samhällsreporter. Under tre år var jag reporter och till viss del redaktör för en 
fri personaltidning vid Landstinget. Min kollega och jag arbetade i stort sett som 
landstingsreportrar vid en lokal dagstidning, förutom att tidningen kom ut ungefär 
en gång i månaden, vilket innebar en annorlunda nyhetsvärdering och vinkling.  
I åtta års tid arbetade jag sedan på Norrländska socialdemokraten, till att börja 
med som reporter i samhällsredaktionen med ansvar för bevakning av vissa 
nämnder, ibland kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Sedan var jag 
tillsammans med en annan journalist kommun – och landstingsreporter.  
Nu har jag arbetat som lärare vid Luleå tekniska universitet på utbildningen 
medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning journalistik i fem år.  
Under den tiden har jag läst in mycket litteratur och följer aktivt debatt och 
utveckling inom medierna och framför allt journalistiken.  
Jag har alltid varit samhällsintresserad och sedan jag började arbeta med 
journalistik har jag fått ett genuint intresse och engagemang för journalistiken.  
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Funderingarna kring mediernas och journalistikens funktion som tredje statsmakt 
har jag haft länge. Med hänvisning till det som sker i en allt snabbare föränderlig 
medievärld där ägarintressena förändrats, vinstkraven ökar och redaktionernas 
resurser ser ut att minska har jag ställt mig frågan hur det ska gå med 
journalistikens uppdrag att utgöra den tredje statsmakten, vara demokratins 
bevarare och vakthundar, en garanti mot maktmissbruk och korruption.  
Nu får jag möjligheten att undersöka detta i den här c-uppsatsen.  
 
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Tidningarna i Sverige blev under 1990-talet investeringsobjekt. Kravet på 
vinstutdelning har ökat samtidigt som tidningarna oroar sig inför framtiden, när 
det gäller konkurrens från andra medier. Allt detta innebär att tidningarna har sett 
och fortfarande ser över sina utgifter och organisationer.  
Traditionellt har medierna ansetts utgöra tredje statsmakten, efter regering och 
riksdag. Den tredje statsmakten ska vara en av garanterna för att demokrati och 
yttrandefrihet bevaras, bevaka makten och avslöja maktmissbruk samt korruption.  
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur ansvarig utgivare och reportrar 
ser på sin roll som tredje statsmakten och hur de definierar begreppet. Jag ska 
också se om de största tidningarna i Sveriges län/ regioner har lika många 
grävgrupper, samhällsgrupper och samhällsreportrar som för tio år sedan samt 
undersöka hur fem reportrar upplever möjligheten att utöva den tredje statsmakten 
och om de ser någon skillnad jämfört med för tio år sedan. Jag ska även fråga dem 
om hur de ser på den framtida utvecklingen när det gäller tidningarnas roll som 
tredje statsmakt.  
 
Utifrån detta resonemang ställer jag följande frågor:  
 

- Har det skett några förändringar när det gäller journalistikens möjlighet att 
utgöra tredje statsmakten jämfört med för tio år sedan? 

 
- Finns det lika många grävgrupper, samhällsgrupper och samhällsreportrar 

idag som för tio år sedan? 
 
- Upplever enskilda reportrar att de kan utgöra tredje statsmakten? 
 
 

3. Metod och genomförande 
 
För att kunna undersöka journalistikens möjlighet att utgöra tredje statsmakten 
måste jag begränsa området journalistik. Jag har valt bort nöjesjournalistiken och 
sporten, eftersom journalisterna inom dessa fält  inte direkt bevakar de centrala 
funktionerna i en demokrati. Kulturen har jag också valt bort även om den 
innehåller en hel del samhällsdebatt, men just i det här fallet riktar jag in mig på 
vad reportrarna kan skriva i tidningen och i regel är det inte journalisterna själva 
som skriver debattartiklarna här . Därför tar jag även bort insändare, debatt och 
ledarsidor. Kriminaljournalistiken kan till viss del anses fullgöra funktionen som 
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tredje statsmakt då den bevakar rättsväsendet, men just i det här fallet väljer jag 
även bort den och riktar in mig helt på den politiska bevakningen. Enligt den 
klassiska definitionen utgörs den tredje statsmakten av media, som bevakar den 
första: regering och den andra riksdagen. Den politiska bevakningen, framförallt 
kommun-, landstings- och allmän politisk bevakning utkristalliserar sig som den 
yttersta formen av tredje statsmakten.  
Inom den undersökande journalistiken utgör bevakningen av offentliga sektorn en 
betydande del. Jag väljer därför även att ställa frågor inom det området; det kan 
också ge en bild av ifall redaktionen är beredd att göra satsningar utöver de 
vanliga, dagliga bevakningarna.  
Såväl enkäten som intervjuerna är respondentundersökningar eftersom jag vill 
veta vad svarspersonerna tycker och tänker, men jag är även intresserad av vissa 
faktafrågor.  
Enkäten är en frågeundersökning där jag ställer frågor till respondenten. Det 
kommer att finnas både fasta och öppna svarsalternativ. 
Intervjuerna med fem reportrar är fallstudier, där jag använder mig av en 
samtalsintervjuundersökning. Jag kommer att ha färdiga frågor som jag går 
igenom med respektive person, men jag kan ställa dem i lite olika ordning 
beroende på hur samtalet utvecklar sig. Jag har också möjlighet att ställa 
följdfrågor och intervjupersonen får möjlighet att fördjupa sig i de områden som 
hon/han finner intressanta. Intervjuerna kommer alltså ha ett vagare inslag av 
standardisering jämfört med enkäten, (Esaiasson, 2003, sid 253-254).     
Även om fallstudierna inte är generaliserbara kan jag göra vissa jämförelser 
mellan vad ansvariga utgivare och de intervjuade reportrarna anser, för att se om 
det finns skillnader och likheter. Det kan vara intressant eftersom de ser 
redaktionsarbetet ur olika perspektiv. 
 
 
3.1 Enkät 
 
3.1.1 Urval 
Jag har utformat en enkät som jag har skickat till ansvariga utgivare på den största 
dagstidningen i respektive län i landet, det vill säga 21 stycken. Jag har alltså gjort 
ett strategiskt urval. 
Vid ett sådant urval når jag förmodligen hyfsat stora tidningar som borde ha 
möjlighet och ekonomi för att kunna satsa lite extra på den här typen av 
journalistik. Därför går det att säga att jag gör ett ”positivt” urval.  
Jag har utgått från Tidningsstatistiks (TS) upplagesiffror för att få fram de största 
tidningarna i respektive län. Tidningsstatistik är den instans som mäter 
upplagesiffror i vårt land.  
 
3.1.2 Frågor och utskick 
Frågorna har fasta svarsalternativ, kryssfrågor, men vissa frågor har följdfrågor 
som är öppna för att ge möjlighet till personliga motiveringar och definitioner. 
Enkäten har skickats ut via e-post. Jag ska skickade ut påminnelse två gånger.  
Jag har försökt undvika alltför många frågor i enkäten för att den ska vara lätt att 
fylla i och hantera, allt för att inte skrämma iväg respondenterna. De har haft  
möjlighet att skicka tillbaka enkäten utskriven på papper eller med returnerad e-
post.  
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Jag antog att det kan vara svårt att få jäktade chefer på tidningar att svara på en 
enkät, men jag ville trots detta göra ett försök.  
Enkäten består av 16 frågor, en del med följdfrågor, vissa med möjlighet att 
motivera svaret. De handlar om de ämnen jag begränsat mig till: kommun- och 
landstingspolitik samt allmän politik och dessutom undersökande journalistik.  
Vid sammanställningen har jag avidentifierat svaren och systematiserat dem 
utifrån de tabeller jag själv konstruerat. 
Enkäten skickades ut den 30/4 2007. Den första påminnelsen skickades till dem 
som då inte svarat den 17/5 och den 30/5 skickades den andra påminnelsen ut.  
Till enkäten bifogade jag ett brev med information om mig och min 
undersökning. 
 
 
3.2 Intervjuer 
 
3.2.1 Urval 
För att även undersöka upplevelsen av möjligheten att utgöra den tredje 
statsmakten bland reportrar har jag gjort fem personliga intervjuer. Jag har besökt 
de fem reportrarna på fem olika tidningar, på deras arbetsplatser och genomfört 
samtalsintervjuer. 
Att inte styra urvalet i någon som helst mån är svårt att undvika. Jag har därför 
gjort ett strategiskt urval, med vissa inslag av slumpmässigt urval. 
Jag har besökt tidningarna och gjort intervjuerna öga mot öga.   
Eftersom jag bor och arbetar i Norrbotten måste jag ta särskild hänsyn till 
kostnaden för att resa mellan fem olika tidningar.  Resan måste också kunna 
utföras under en realistisk tidsperiod, det vill säga under några dagar. Samtidigt 
strävade jag efter ett någorlunda spritt urval. Därför bokade jag flyg till 
Stockholm och åkte sedan tåg i en cirkel runt huvudstaden mellan fem olika orter. 
Det blev Norrköpings Tidningar i Norrköping, Östgöta Correspondenten i 
Linköping, Nerikes Allehanda i Örebro, Gefle Dagblad i Gävle samt Upsala Nya 
Tidning i Uppsala.  
Jag valde att göra de personliga intervjuerna på fyra tidningar som är störst i länet. 
Jag gjorde sedan ett undantag från urvalet största tidning i länet för att eventuellt 
kunna se verkningar av en konkurrenssituation: Jag besökte både Östgöta 
Correspondenten och Norrköpings Tidningar i Östergötland. Min tanke var att det 
kunde vara intressant att se vad som händer med två stora och närapå jämbördiga 
tidningar i ett län. Östgöta Correspondenten har en upplaga på 59 300 medan 
Norrköpings Tidningars upplaga är 47 600. Nu skulle det dock visa sig att 
konkurrensen inte ger något större utslag eftersom tidningarna täcker olika delar 
av länet.  
Fyra av de fem tidningarna tillhör landets största landsortstidningar, de har en 
upplaga som ligger mellan 47 600 och 59 500, medan Gefle Dagblad har 27 400 i 
upplaga. Samtliga tidningar är dominerande på sin ort och i sitt område.   
När det gäller personer valde jag att fråga efter kommunreportern eftersom det är 
hon/han som ansvarar för den lokala, politiska bevakningen 
Erfarenhetsmässigt har jag sett att dagstidningar oftast prioriterar 
kommunbevakningen och har i regel någon ansvarig reporter för den typen av 
bevakning, oftare än vad man har landstingsreporter och undersökande 
journalistik är sällan något man ägnar sig åt kontinuerligt.  
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Gunnar Nygren skriver i Medierna och demokratin (Nord & Strömbäck, 2004, 
s306-310): 
 
”Av de journalistiska arbeten som belönats med eller nominerats till föreningen Grävande 
journalisters pris Guldspaden 1991- 2001 var de kommunala frågorna det största enskilda 
ämnesområdet, vart fjärde jobb närmare bestämt. Oftast är det journalister på mindre och 
medelstora tidningar som fått priset.”   
 
Vid planeringen av resan ringde jag respektive tidningsväxel och bad att få prata 
med kommunreportern. Det gör att det finns ett visst mått av slump. Frågan kan 
tolkas på olika sätt, eftersom det på flera av tidningarna finns en huvudansvarig 
kommunreporter, samtidigt som det finns flera allmänreportrar som ansvarar för 
bevakningen av vissa nämnder. En av de fem intervjuade blev också just en sådan 
reporter, de övriga fyra är ansvariga för kommunbevakningen vid tidningen.  
Noterbart är att samtliga fem är män.  
Det går inte att utifrån detta säga att de flesta kommunreportrar i Sverige är män, 
men just i det här fallet är det så.  
 
 
3.2.2 Intervjufrågor och genomförande 
Jag träffade reportrarna på tidningsredaktionen. Vi satt avskilt, antingen i ett 
sammanträdesrum, på reporterns rum och i ett fall i tidningens kafé. Intervjun tog 
ungefär en timme.  
Intervjun bestod av 17 i förväg bestämda frågor (se bilaga 3).   
De första frågorna var faktafrågor, därefter övergick jag till mer värderande frågor 
som skulle spegla den personliga upplevelsen.  
Intervjupersonerna fick inte ta del av frågorna i förväg, men fick veta att syftet 
med intervjun är att fråga om deras upplevelse att utgöra den tredje statsmakten, 
de fick också information om uppsatsen och om mig som student. Intervjun hade 
karaktären av ett samtal eftersom frågor alltid kan tolkas på olika sätt och begrepp 
inte alltid är självklara enligt modellen samtalsintervju (Esaiasson 2003, s 279- 
281), samt halvstrukturerad intervju (Hartman, 2006, s 233-234). Vissa frågor kan 
kräva följdfrågor, beroende på hur svaren ser ut.  
Under intervjuns gång antecknade jag, jag använde inte bandspelare. Tanken var 
att intervjupersonen och intervjuaren skulle känna sig mer avslappnade utan 
bandspelare vilket också borde ge mer uppriktiga svar. Resultatet skrevs ut inom 
15 dagar.  
I uppsatsen avidentifierades svaren så att intervjupersonerna kunde vara så 
öppenhjärtiga som möjligt. I dagens mediesituation med sammanslagningar och 
neddragningar är det alltid känsligt att sticka ut som enskild reporter på en 
redaktion, allra helst om man ska våga vara kritisk mot den rådande ordningen.  
 
 
3.3 Tillförlitlighet 
 
När det gäller såväl enkätundersökningen som de halvstrukturerade intervjuerna 
har jag använt mig av standardiserade frågor. Alla medverkande i respektive 
undersökning har fått samma frågor, även om jag i de personliga intervjuerna har 
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kunnat ställa följdfrågor för att kunna klargöra vad respondenten egentligen 
avsett. Situationen för respondenterna i respektive del av undersökningen har 
också varit likartad.  
Ansvarig utgivare har svarat på enkäten via e-post eller pappersbrev under en 
bestämd tidsperiod men det har också funnits möjlighet att svara även efter 
påminnelse, medan de fem intervjuade reportrarna har blivit intervjuade på 
respektive redaktion under ungefär lika lång tidsrymd. Förutsättningarna har varit 
likartade i respektive grupp. 
Undersökningen handlar delvis just om att undersöka hur personer i verksamheten 
definierar begrepp som till exempel tredje statsmakten. Jag bedömer att 
undersökningen har god tillförlitlighet. 
Att svarsfrekvensen på enkäterna låg på 66,6 procent och att alla fem reportrarna 
svarade på alla frågor samt att frågorna i såväl enkät som intervjuer ringade in 
undersökningsområdet väl, ger en god tillförlitlighet.   
I övrigt hänvisar jag till avsnittet diskussion nedan. 
 
 
4. Litteraturgenomgång 
 
Från propagandatidskrift till granskande journalistik 
 
Här går jag igenom den historiska utvecklingen inom pressen och i viss mån 
etermedierna för att visa hur inställningen växlat från en politisk press som ansågs 
ha uppgiften att sprida partiets uppfattning till att vi fått fristående redaktioner 
som strävar efter att göra självständiga värderingar och bedömningar. Det är i 
samband med detta som journalistikens uppdrag förändras från att vara politiskt 
språkrör till att bli granskare av makthavarna i samhället, bland annat politikerna. 
De senaste åren har vi sett en förändring inom medieområdet som lett till att 
tidningarna minskat redaktionerna och därmed kan man fråga sig om 
journalisterna har fått mindre möjligheter att utgöra ”vakthundar” gentemot dem 
som har makten.  
I huvudsak går jag igenom pressens utveckling, eftersom det är inom det området 
jag ska göra min undersökning, men jag kommer även i viss mån att ta med 
radions och tv:s utveckling eftersom det har betydelse för förändringen av det 
journalistiska uppdraget. 
 
 
4.1 Konungens röst blev politikens 
 
När den första tidningen i Sverige gavs ut 1645, var det en propagandaskrift 
kontrollerad av konungen, Ordinari Post Tijdener. Den bytte senare namn till 
Post- och Inrikes Tidningar.  Under 1700-talet skapades tryckfrihetsförordningen, 
TF. Då startades också flera privatägda landsortstidningar, till exempel 
Götheborgs Weckolista 1749 och Norrköpings Wecko- Tidningar 1758. Även om 
de gavs ut lokalt hade  de knappast något lokalt stoff alls.   
I början av 1800- talet växte det fram starka band mellan tidningarna och 
partierna. Det handlade om liberala och konservativa tidningar. Ett exempel är 
Aftonbladet, grundad av Lars Johan Hierta 1830, som var liberal politiker. Han 
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kritiserade via tidningen kung Karl XIV. Det ledde till att kungen via 
hovkanslern, med hjälp av den så kallade indragningsmakten, försökte stoppa 
utgivningen av tidningen. Men Aftonbladet klarade sig genom att byta namn och 
ansvarig utgivare. Tidningen hette Trettonde Aftonbladet, Fjortonde Aftonbladet 
och så vidare.       
Kring 1900 började socialdemokratiska tidningar ges ut. Medan de privata 
tidningarna så småningom anslöt sig till någon politisk inriktning, startades de 
socialdemokratiska tidningarna av partiet eller dess sympatisörer (Hadenius & 
Weibull, 2003, s 53). 
Chefredaktörerna på tidningarna var ofta politiskt engagerade. Så sent som 1970 
satt 40 procent av de svenska chefredaktörerna i kommunfullmäktige (Hadenius 
& Weibull, 1997, s 116). Omkring 1960 började sambandet mellan tidningarna 
och politiken att luckras upp även om det i landsortspressen fortfarande fanns 
enstaka band mellan tidningarna, journalisterna och de politiska partierna. Först i 
början av 1980-talet hade idén om en helt partipolitiskt obunden journalistik slagit 
igenom (Hadenius & Weibull, 2003). 
Det var också under 1960-talet som journalistkåren professionaliserades och 
staten inrättade journalistutbildningar i form av Journalistinstituten i Stockholm 
och Göteborg 1962. Professionaliseringen innebar att strävan efter objektivitet, 
integritet och självständig granskning ökade (Lindblom - Hulthén, 2002, s 270). 
Man började skilja på politiskt anknuten rapportering och obunden 
nyhetsjournalistik. Det gjordes en tydligt distinktion mellan tidningarnas politiska 
redaktioner, som svarade för ledarsidan, och övriga redaktioner.  
Journalisterna på de övriga redaktionerna skulle inte längre ha en politisk 
tillhörighet. Man började tala om den redaktionella friheten, självständiga, 
oberoende bedömningar från journalisternas och publicisternas sida.  
Det var nu som journalisternas underdåniga förhållningssätt till politikerna 
förändrades.  
Ett nytt ord trädde in på arenan 1960, skjutjärnsjournalistik, något som de två 
radiojournalisterna Åke Ortmark och Herbert Söderström lanserade i 
programserien Utfrågningen. Journalisterna förberedde sig väl. De använde en 
snabb och hård utfrågningsmodell där den intervjuade kunde få frågor inom alla 
möjliga olika områden. Något man ansåg vara en nödvändighet för att komma åt 
vaghet och förtigande, tvinga de intervjuade att precisera åsikter och bedömningar 
(Thurén,1997, s 119-120). 
Förändringen skedde först i etermedierna, radio och tv. 1966 ses som ett 
brytningsår då journalisterna tog över initiativet i rapporteringen av valrörelsen. 
Tidigare hade de styrts av politikerna.  
Gustaf Olivecrona., Åke Ortmark och Lars Orup, de tre O-na, genomförde en hel 
serie välförberedda intervjuer i TV. Fram till dess hade valintervjuerna ofta gjorts 
av personer utanför radiohuset, till exempel ledarskribenter eller personer som 
partierna själva utsett.  
Grunden för den fristående ifrågasättande journalistiken var nu lagd.  
Svenska Journalistförbundet och Publicistklubben endes om etiska regler för 
journalistiken första gången 1974, som  bland annat säger  att: 
  
” Massmediernas roll i samhället  och allmänhetens förtroende för dessa  medier kräver korrekt 
och allsidig nyhetsförmedling.” 
( Pressens samarbetsnämnd, 2001).  
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Journalistiken gick på några årtionden från att vara politiskt bunden till att bli 
politikens och maktens granskare, där journalisterna gör självständiga 
bedömningar och prioriteringar. 
Jesper Strömbäck skriver i sin bok Den medialiserade demokratin (2004): 
 
” Idag råder det inom forskningen i stort sett enighet om att journalistiken huvudsakligen 
fungerar som  en självständig kraft i förhållande till politiken, styrd av sina egna  
nyhetsvärderingar och inte av partiernas ideologiska värderingar”. 
 
 
4.2 Pressens roll i demokratin 
 
De journalistiska massmedierna anses vara viktiga i demokratier. Pressfrihet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet är nödvändiga för att debatt och 
informationsförmedling ska fungera. Dels ska medborgarna kunna hålla sig 
informerade, dels ska makthavarna kunna hålla sig informerade om vad folket 
tycker. Samtidigt ska journalisterna granska dem som har makten Följande har 
Lars Nord och Jesper Strömbäck (2004, s 19)  hämtat ur Svenska 
Pressutredningen (1994, SOU 1995:37, s 156):  
Medierna ska främja debatt och diskussion. För att den fria åsiktsbildningen ska 
kunna fungera krävs det att de journalistiska medierna förser medborgarna med 
information så att de självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, att de 
granskar de inflytelserika i samhället,  och låter olika åsikter och kulturyttringar 
komma till tals. 
Medierna anses ha en demokratisk uppgift, Informations- och 
granskningsuppgiften.  Journalistiken ska vara oberoende och sträva efter att ge så 
allsidiga och sanningsenliga bilder av verkligheten som möjligt (Nord & 
Strömbäck 2004,  s19-21). 
 
Lars Nord och Jesper Strömbäck (2004, s 20) anger sju kriterier för att ett 
medieinnehåll ska kunna kallas journalistiskt med syfte att informera:  
1. Tillämpning av principen två av varandra oberoende källor.  
2. I huvudsak vara beskrivande 
3. Tydligt skilja på fakta å ena sidan och tolkningar och spekulationer å den andra. 
4.  Alltid skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter.  
5.  Vara tydlig med vilka källor som använts.  
6.  Att inte dramatisera så att gränsen mellan fiktion och fakta suddas ut. 
7. Inte anspela på allmänt hållna stereotyper och fördomar som bidrar till  att de 
sprids och förstärks. 
 
Medierna har behov av att uppfattas som trovärdiga och legitima. Konsumtionen 
av nyhetsjournalistik är frivillig och om den inte blir uppfattad som trovärdig 
förmedlare av vad som sker kan den inte i längden locka människor att ta del av 
den.  
 
”Ur ett demokratiskt perspektiv och utifrån de förväntningar som medborgare, journalister och 
politiker har på journalistiken, är det med andra ord  mycket viktigt att journalistiken bidrar till 
att informera människor om politik och samhälle. Om man ser mediernas granskningsuppgift som 
en del av informationsuppgiften blir det än tydligare ”. 
(Nord & Strömbäck, 2004, sid 271) 
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Journalistiken ska vara sann, relevant och allsidig. Den bör vara öppen med vilka 
källor som används, hur säker informationen är, vad som är fakta och vad som är 
tolkningar och spekulationer. Ju transparentare journalistik desto lättare för folk 
att förhålla sig till den.  
Att vara källkritisk anses också vara en viktigt kriterium. I Spelregler för press 
radio och tv (Pressens samarbetsnämnd, 2001), står det i Publicitetsreglerna  
punkt 2:  
 
”Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna 
medger, även om de tidigare publicerats. Ge läsaren/ mottagaren möjlighet att skilja mellan 
faktaredovisning och kommentar.” 
 
 
4.3 Den parallella utvecklingen i radio och tv 
 
Även om den här undersökningen handlar om pressen, går det inte att undvika att 
ta med delar av utvecklingen inom radio och tv, eftersom dessa medier i mångt 
och mycket påverkat journalistiken inom pressen.  
Radio började sändas allmänt i Sverige 1925. Radion var till skillnad mot 
tidningarna inte finansierad av privata företag eller organisationer, den var i stället 
offentligt finansierad via licensavgifter som lyssnarna betalade.  
Radions – och senare även tv:s utveckling vad det gäller aktualitetsjournalistiken 
kan delas in i fyra faser. Definitionerna nedan är gjorda utifrån förhållningssätt till 
publiken och till samhällets dominerande institutioner som exempelvis politiken. 
Vem är journalistikens uppdragsgivare och vilken avvägning ska göras mellan 
allmänintresse och samhällsintresse?: 
 
Upplysning (1925- 1945): Radion var ett samhällsinstrument i folkupplysningens 
tjänst. Den hade en fostrande roll till exempel när det gällde levnadsvanor och 
höjning av kultur- och bildningsnivån, syftet var att upplysa medborgarna i 
samhällsfrågor. 
 
Spegling (1945- 1965): De samhälleliga målen var inte lika framträdande längre. 
Nu var det aktualitetsjournalistiken som skulle skildra verkligheten och mer 
förutsättningslöst ta upp ämnen som kunde intressera allmänheten. 
 
Granskning (1965- 1985): Radions och TV:s självständighet markerades. Ett 
kritiskt perspektiv anammades och orättvisor, sociala missförhållanden samt 
maktmissbruk skulle avslöjas 
 
Tolkning (1985- 1995): Journalistiken blev mer publikorienterad, innehåll och 
uttrycksformer populariserades. Fler kanaler tillkom och differentieringen i 
programutbudet ökade. Journalisterna tolkade verkligheten för publiken. 
Samtidigt var de allmänhetens ombud och företrädare gentemot makthavarna.  
 (Djerf-Pierre & Weibull, s 11-12, 2001). 
 
Den tydliga frigörelsen från makten och politikerna skedde under 
Granskningsperioden 1965- 1985. Den påverkade även tidningarnas utveckling.  
Att mycket skedde inom etermedierna är kanske inte så underligt, eftersom radio- 
och tv-företagen inte var partianknutna som tidningarna. 
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I regeringens radioutredning som tillsattes 1960 hävdades det att radio och TV 
skulle stå i ”allmänhetens tjänst” och ge allsidig information både om det egna 
landet och andra länder. Skilda åsikter, värderingar och meningsriktningar skulle 
redovisas, eftersom utgör en del av demokratin. Radio och tv skulle även utbilda 
medborgarna och minska kunskapsklyftorna.  
Journalistiken skulle vara självständig och granskande men samtidigt neutral i 
kontroversiella frågor.  
(Djerf-Pierre & Weibull, s210-211, 2001). 
 
1969 gjordes en uppmärksammad rekrytering med politiska förtecken till Sveriges 
Radios nyhetsredaktioner. Ivar Peterson (c), Allan Larsson (s) och Sam Nilsson 
(m) anställdes som reportrar. Alla hade journalistiska erfarenheter. Deras olika 
bakgrund borgade för mångfald, ansågs det. Sam Nilsson blev sedermera vd för 
Sveriges Television.  
TV 2 startades december 1969 och en faktaredaktion skapades. Den såg som sin 
uppgift att producera kvalitetskultur och kvalificerad samhällsdebatt. 
I början av 1970-talet svängde inställningen från den speglande journalistiken 
som varit att nyheter ska förmedlas till att de skulle sökas upp. Journalistiken 
skulle vara aktiv. Granskningen av samhället blev central. 
Ur detta växte så småningom program som Studio S där målet var att stå på den 
lilla människans sida mot makthavarna.  
Även inom radion växte de samhällsengagerade programmen fram. 1974 startades 
legendariska Öppen kanal, ett eftermiddagsblock på fredagar där lyssnaren sattes i 
centrum och man hade telefonväkterier.  
Under 1970- talet skapades också begreppen saklighet och opartiskhet, samt att en 
nyhet ska vara sann och relevant. Alla viktiga uppgifter skulle också vara med. 
Opartiskhet innebar att alla parter kom till tals och att de behandlades lika.  
1984 startades i tv Rekordmagasinet av Jan Guillou, där han gjorde det 
banbrytande avslöjandet om fallet Keith Söderholm, som ledde till att denne 
friades. Söderholm hade funnits skyldig till mordbrand och Jan Guillou kunde 
genom en egen undersökning bevisa att Söderholm inte kunde ha genomfört 
brottet. Fallet brukar tas upp som ett av de första stora undersökande reportagen i 
Sverige, då Jan Guillou gick igenom domstolsbevisen och visade på brister. 
Därefter har en rad granskande program funnits såväl i radio som tv.  
Under åren 1985-1995 och framåt växte de kommersiella radio- och tv-kanalerna 
fram. Inom journalistiken fortsatte det granskande idealet att finnas kvar men 
parallellt utvecklades den tolkande journalistiken. 
Den totala sändningstiden ökade dramatiskt från 1980-talet till 1990-talet. 
Samtidigt fördubblades sändningstiden för samhällsjournalistik 1987-1993, men 
sändningstiden för granskande reportage minskade med fem procent. 
Den undersökande journalistiken blev en egen genre med speciella programserier 
och speciella redaktioner under 1990-talet.  
Under 1990-talet avlägsnar sig journalisterna från den neutrala 
förmedlaruppgiften till att bli synliga och aktiva deltagare i den egna 
journalistiska berättelsen. De framträder som experter i studiointervjuer eller 
kommentatorer, de blir uttolkare av verkligheten för publiken. Journalisten blir 
uttolkare av andra aktörers intentioner och känslor, även av händelsernas vidare 
mening och innebörd (Djerf-Pierre & Weibull, s 342-348, 2001) 
Lars J Hultén menar i sin bok Journalistikens villkor (1996, s14) att det i dag finns 
flera olika slags journalistik. Nyhetsjournalistiken som vi tar del av dagligdags via 
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radio, tv och dagstidning som ska vara opartisk och obunden, en spegel av 
verkligheten. Åsikts- och idé- journalistiken behöver inte vara obunden den kan 
ge uttryck för idéer och övertygelser. Den får vara tyckande. 
Åsiktsjournalistiken ser vi främst på ledar-, debatt- och kultursidor. 
Kommenterande journalistik som även kan kallas tolkande förekommer på 
nyhetssidorna och nyhetsprogrammen, men är i regel inte bunden till en viss 
åsiktsbildning eller idé. 
 
 
4.4 Balansgång mellan ekonomi och journalistik 
 
I dag är det relevant att fråga sig hur pass självständig journalistiken är. Är det 
redaktionerna eller ekonomerna på tidningarna som har makten över 
journalistiken? Alla privata stora massmedieföretag i Sverige strävar efter 
lönsamhet, även om det förekommer att företag som till exempel Svenska 
Dagbladet länge tillåtits gå med förlust.   
Som exempel har tidningar lagts ner på grund av bristande lönsamhet, tidningar 
har gått samman i flera olika typer av samarbeten. Bland annat har en del 
tidningar köpt upp andra, fast de fortfarande ges ut under eget namn, som till 
exempel Gefle Dagblad (liberal) och Arbetarbladet (s) i Gästrikland. I andra fall 
har man bildat stora koncerner där flera tidningar ingår. Exempelvis den 
tidningsgrupp som Norrköpings Tidningar skapat. Där är det senaste exemplet på 
samgående de två konkurrenterna Norrländska socialdemokraten (NSD) och 
Norrbottens-Kuriren (NK) som bildat gemensamt bolag med Norrköpings 
Tidningar. 
Konkurrensen har ökat inom den journalistiska sfären. Tidningarna har bland 
annat och alltmer finansierats med hjälp av annonsintäkter. De största 
konkurrenterna har därför varit kommersiella radio- och tv- kanaler, som även de 
säljer annonsplats. 1987 började Jan Stenbeck sända kommersiell tv från England 
till Sverige och 1993 startade den kommersiella radion. Den sfären har vuxit allt 
mer och nu har även internet trätt in på scenen, där sajterna säljer annonsplats. 
Men även det faktum att det totala informationsflödet ökat innebär ökad 
konkurrens.  
Allt detta leder till rationaliseringar vilket i sin tur ökar risken för att 
journalistiska värden åsidosätts till förmån för de ekonomiska intressena. 
Tidningarna har varit speciellt utsatta eftersom de under flera år haft ekonomiska 
problem (Strömbäck, 2004, s105-112). Men samtidigt har undersökningar visat att 
chefredaktörerna i huvudsak strävar efter att både nå en journalistisk 
självständighet och ekonomisk vinst. Massmedierna strävar i dag efter lönsamhet 
samtidigt som de har för avsikt att bedriva en oberoende journalistik.   
 
Jesper Strömbäck konstaterar i sin bok Den medialiserade demokratin (2004, s 
109): 
 
”Medierna tar mer hänsyn till marknaderna än förr, och det påverkar den journalistiska 
kvaliteten i negativ riktning, men de låter sig inte uteslutande styras av dem. Det underliggande 
målet, åtminstone för medier med publicistisk tradition, är att hitta den brytpunkt där man får 
mest journalistik för pengarna.” 
  
Tidningarna måste ses som medier med publicistisk tradition.  
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Frågan är då hur mycket marknaden, konkurrensen och vinstintresset kan påverka 
innehållet. Vi ser i dag en allt tydligare marknadsanpassning, även om tidningarna 
fortfarande i huvudsak låter de journalistiska intressena ligga i förgrunden . 
(Strömbäck , 2004 s 105-112). 
Men eftersom redaktionernas storlek minskas och resurserna är små blir det svårt 
att hålla samma kvalitativa nivå som redaktioner med större personalstyrka har 
kunnat. Konkurrens när det gäller ett utökat medieutbud, högre tempo (nyheter på 
Internet publiceras snabbt och dygnet runt) samt kampen om människors 
uppmärksamhet innebär enligt Strömbäck en klar risk: 
 
”För journalistiken skapar detta ökade tempo i kombination med den hårdnande kampen om 
människors uppmärksamhet en frestelse att bortse från klassiska journalistiska dygder såsom 
ordentlig research, källkontroll och att varje artikel eller inslag bör ha minst två av varandra 
oberoende källor. Snabba nyheter riskerar att bli viktigare än korrekta nyheter”. 
(Strömbäck, 2004).   
 
De journalistiska medierna brukar kallas den tredje statsmakten.  
I nationalencyklopedin (1995) står det:  
 
”I modernt språkbruk talar man om regeringen som första statsmakten (formellt naturligtvis 
oegentligt), riksdagen som den andra och pressen eller numera medierna som den tredje . Ibland 
kallas organisationerna som den fjärde. ” 
 
Utvecklingen har lett till att journalistiken skapas i nyhetsfabriker , en storindustri 
som styrs av publikens och marknadens behov (Hultén, 1996, s15). 
Medierna och nyhetsförmedlingen har blivit allt mer kommersialiserade, vilket 
lett till en förytligad samhällsbeskrivning. 
Tidningarnas marknadsavdelningar har stärkts gentemot redaktionen. Produkterna 
styrs i en riktning som ska intressera annonsörer.  
Medan den traditionella konsumentjournalistiken kunnat vara ett problem för den 
kommersiella tidningen, eftersom kritisk granskning kunnat skrämma iväg 
annonsörerna, har den redaktionella uppmärksamheten av varumarknaden, bilar, 
båtar, fritid, hobby med mera vuxit. Dagstidningarnas specialvarubilagor har ökat 
väsentligt de senaste 20 till 25 åren. Den viktigaste följden är att de har underlättat 
annonsavdelningens marknadsföring (Hultén, 1996, s160). 
Även i sin bok Orden och pengarna diskuterar Lars J Hultén, 1999, s 20) balansen 
mellan ekonomin och publicistiken. Ekonomin är en förutsättning för 
journalistiken, men frågan är vad som styr redaktionsarbetet, hur stort inflytande 
ekonomin får. Sedan vd:arna gjort sitt intåg i tidningarnas intresseorganisation 
Tidningsutgivarna (TU) har direktörernas intressen fått stort utrymme. Därmed 
har farhågorna som fanns från publicistiskt håll besannats och pengarna har blivit 
starkare än ordet. Förändringen gäller inte enbart mediebranschen, konstaterar 
Hultén: 
 
 ”Den är en konsekvens av det ekonomiska imperativet, av marknadens och pengarnas ökade 
betydelse, av kapitaliseringen och kapialiseringens kultur.”   
 
Journalistiken kommer även i fortsättningen att vara intressant ur kommersiell 
synvinkel. Strävan efter vinst kommer att öka. Målet är effektiva organisationer 
och den kultur, de normer samt beteenden som gynnar den utvecklingen etablerar 
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mönster och professionella förebilder. De blir den måttstock som bestämmer 
journalistikens berättelser, val och utformning (Hultén, 1999, s.71). 
Samtidigt skiljer sig utvecklingen åt mellan olika företag. På vissa tidningar kan 
publicistiken ha en betydande roll, medan ekonomin styr på andra. Båda 
faktorerna är alltid aktuella, men sedan är det frågan om åt vilket håll det drar. Det 
handlar om relationen mellan resursen människan och resurserna ekonomi och 
teknik.  
Lars J Hultén skissar på två möjliga produktionskulturer: 
Den kvalitativa produktionskulturen där resurser och organisation är 
underordnade nyhetsjournalistiken. Här arbetar kvalificerad personal och den 
journalistiska trovärdigheten är viktig. Tid för metodiskt, källkritiskt arbete, och 
reflektioner har hög prioritet. Ekonomi och verksamhet underordnas det 
publicistiska målet.  
I den kvantitativa produktionskulturen styr de ekonomiska och kommersiella 
målen över organisation, resurser och produktionskultur. Bemanningen ska vara 
kostnadseffektiv och ägna sig åt sådant arbete som kan produceras snabbt på 
enklast och mest kostnadsbesparande sätt. Snabbhet och kort produktionstid 
prioriteras. Så få arbetstagare som möjligt ska producera så mycket som möjligt.  
De två modellerna återfinns sällan i sin renodlade form, i regel finns det som sagt 
inslag av dem båda, men det finns skillnader i vilken av dem som har starkast 
genomslag (Hultén, 1999, s.423-425).  
  
 
4.5 Journalistikens uppdrag 
 
Ståndpunkten om tredje statsmakten som en övervakare mot maktmissbruk och 
godtycke har också i Sverige lett till de privilegier som journalistiska medier 
åtnjuter. Till exempel frihet från insyn på redaktionen och offentlighetsprincipen 
som faktiskt gäller alla. Tryckfrihetsförordningen, som ger alla och en var rätt att 
meddela sig till journalistiska medier, källskydd genom att journalisten inte har 
rätt att avslöja vem som lämnat information om denne begärt detta, förbudet mot 
efterforskande av källa inom offentlig förvaltning (Furhoff, 1963, s 7 - 8).  
Genom bevakningen av maktens beslut kan väljarna i nästa val välja 
representanterna, politikerna, på nytt eller välja bort. De journalistiska medierna 
ska spåra upp, undersöka och avslöja missförhållanden. Utrymmet bör stå i 
proportion till hur viktigt något är i verkligheten. Journalisten ska vara 
allmänhetens representant och språkrör.  
Kärnan i den journalistik som växte fram under 1970- talet var att den skulle vara 
granskande och stå i medborgarnas tjänst. Journalistiken skulle framförallt belysa 
missförhållanden, avslöja maktmissbruk, undersöka samhällets baksidor 
(Lindblom - Hulthén, 2002, s 270). 
 
I regeringsformen står det bland annat att: 
Vi har yttrandefrihet som innebär att vi har frihet att i tal, skrift eller bild eller på 
annat sätt meddela upplysningar eller uttrycka tankar, åsikter, känslor.  
Informationsfriheten, frihet att motta eller inhämta  upplysningar och i övrigt ta 
del av andras yttranden. 
I Tryckfrihetsförordningen regleras som exempel:  
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Meddelarfrihet: frihet att lämna uppgifter till en bestämd mottagare med avsikt att 
de ska publiceras. Mottagaren kan vara journalist, redaktion, utgivare eller 
författare om uppgifterna inte publiceras har ingen betydelse.  
Källskydd: Journalisten får inte röja källan annat än om källan godkänt det.  
Förbud mot efterforskande av källa: Det är förbjudet att inom en offentlig 
förvaltning, myndighet, allmänna organ forska efter vem, vilka källorna varit till 
vare sig artiklar eller anonyma insändare, debattartiklar (Svenska 
journalistförbundet 2000, s 9,10, 11). 
Enligt regeringens pressutredning 1972 var mediernas huvuduppgift att fördjupa 
den svenska demokratin och att :  
1. Informera: Massmedierna ska ge information för att medborgarna ska kunna ta 
ställning i samhällsfrågor, förtroendevalda får information om enskildas och 
organisationers uppfattning i politiska frågor  
2. Kommentera: Massmedierna bör kommentera skeendet i samhället, fristående 
eller genom språkrör för organiserade samhällsintressen. 
3.Granska:  Massmedierna bör vara allmänhetens företrädare och granska och 
kontrollera de inflytelserika i samhället. 
4. Främja gruppkommunikation: Massmedierna bör främja kommunikation inom 
och mellan politiska, fackliga och ideella grupper i samhället. Journalistikens 
spelplan  
 
I pressutredningen 1994 valde man istället tre punkter:  
1. Information. 
2. Granskning. 
3. Forum för debatt.  
 
Punkterna ska inte uppfattas som krav, men ett sätt att karaktärisera den roll 
medierna har i ett demokratiskt samhälle (Hadenius & Weibull 2003 s36 -54). 
 
 
4.6 Den undersökande journalistiken 
 
Ännu idag anses Watergate vara det största journalistiska avslöjandet genom 
tiderna. Bob Woodward och Carl Bernstein, journalister vid Washington Post, 
lyckades visa hur dåvarande president Richard Nixon använt illegala metoder i sin 
valkampanj för att bli omvald. Det hela slutade med att Nixon fick avgå som 
president 1974. Så sent som för två år sedan, 2005  avslöjades det vem den 
centrala källan var, Deep Throut, som visade sig vara Mark Feldt, tidigare chef 
inom USAs underrättelsetjänst (Bernstein & Woodward, 2006). 
Ett exempel på hur den undersökande journalistiken kan fungera som vakthund i 
en demokrati. Det är också  tanken med att benämna de journalistiska medierna 
den tredje statsmakten.  
Även i Sverige har vi klassiska exempel på undersökande journalistik. Det 
främsta är förmodligen IB-affären. Ett avslöjande som Jan Guillou och Peter Bratt 
stod för i Folket i Bild 1973.  IB var en hemlig spionorganisation, 
Informationsbyrån infiltrerade fackliga och politiska rörelser. Byrån ägnade sig 
även åt åsiktsregistrering. Sedan dess har vi sett en rad uppmärksammade 
avslöjanden. Ett av dem är Janne Josefssons och Lars-Göran Svenssons reportage 
i SVTs Uppdrag Granskning om valstugorna 2002, där de med dold kamera 
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avslöjade att politikernas privata inställningar till invandrare var betydligt mer 
negativa än partiernas officiella ställningstaganden.  
Undersökande journalistik, grävande journalistik, systematisk eller research- 
journalistik, är några exempel på att namnge den här typen av journalistik.  
Anders Löwenberg föreslår i sin bok undersökande journalistik (1990, s16), 
följande beskrivning som han hämtat hos Robert W. Greene, en man som betytt 
mycket för den undersökande journalistiken i USA. Han anser att tre kriterier ska 
vara uppfyllda: 
 
1. Undersökningen  ska vara gjord av reportern. Det är alltså inte undersökande    
journalistik att publicera hemliga dokument. 
2. Materialet ska innehålla väsentlig information som läsarna bör känna till. 
3. Någon vill dölja, hemlighålla uppgifterna.   
 
 
4.7 Granskande lokaljournalistik 
 
Även den lokala journalistiken har en granskande uppgift gentemot kommunerna. 
Gunnar Nygren har undersökt fyra kommuner och anger i Medierna och 
demokratin (Strömbäck & Nord, 2004, s307), fyra nivåer. Han använder sig här 
av en vidare tolkning av ordet granskning och inte enbart granskning i betydelsen 
som bygger på egna undersökningar: 
 
1. Den potentiella granskningen: Lokala makthavare måste ta hänsyn till att det 
finns lokala medier, eftersom de måste ta med i beräkningen att få ta 
konsekvenser av sitt agerande. Om det lokala mediet får tips om något, måste 
makthavaren kunna stå för vad den gjort.  
2. Den rapporterande granskningen: Lokala medier har en granskande roll då de 
själva väljer ut vad som ska berättas och hur det ska presenteras i tidning eller 
program. Genom att rapportera något som makthavare helt undvikit och genom att 
vara kritisk mot källorna genomför medierna en slags granskning. 
3. Den refererande granskningen: Lokala medier lyfter fram konflikter, 
dramatiserar och ställer kritiska frågor. Här stannar ofta lokala tidningar i sin 
journalistik. Tidningarna blir arena för lokala konflikter , samtidigt som de själva 
väljer vilka konflikter som de ska berätta om och vilka aktörer som ska få delta.  
4. Den undersökande granskningen: När journalisten går förbi källorna för att 
själv ta reda på fakta genom egna undersökningar. Mycket sällsynt i den dagliga 
journalistiken.  
 
Det finns skillnader i granskningen. Medan landsortens lokaltidningar har en 
intensiv bevakning, är den svagare i kommunerna runt Stockholm, där det i 
huvudsak finns gratistidningar. Och medan skolan och frågor runt 
kommunledningarna är starkt bevakade är bevakningen mindre inom 
äldreomsorg, frågor som rör kommunens samarbete med näringslivet och 
fritidsfrågor. Bevakningen ligger också mest på styrelser och nämnder, mindre på 
kommunala bolag. Och mycket sällan bevakas verksamhet som lagts ut på privata 
företag.  
Av de journalistiska arbeten som belönats med eller nominerats till föreningen 
Grävande journalisters pris Guldspaden 1991- 2001 var de kommunala frågorna 
det största enskilda ämnesområdet, vart fjärde jobb närmare bestämt. Oftast är det 



  

- 18 - 

journalister på mindre och medelstora tidningar som fått priset (Nord & 
Strömbäck, 2004, s 306-310). Undersökningar har visat att över 80 procent av 
dem som läser en morgontidning läser ganska mycket eller nästan allt av de lokala 
nyheterna. Det visar att den lokala bevakningen och i synnerhet av kommunen 
känns angelägen för läsarna.  
När det gäller valbevakningen i lokala medier visar det sig däremot att den är 
slätstruken och snarare stryker medhårs än ifrågasätter. Tre fjärdedelar av den 
lokala valbevakningen saknar konfliktperspektiv konstaterar professor Lars Nord 
och medieforskaren Gunnar Nygren på DN-debatt den 18 januari 2007, utifrån en 
undersökning de gjort på uppdrag av Demokratinstitutet vid Mittuniversitetet. De 
analyserade valmaterial i nio kommuner, press, radio och tv. 
Den lokala journalistiken är sällan granskande, istället är den speglande. En 
tredjedel av alla artiklar och inslag kom från partiaktiviteter, torgmöten och 
presskonferenser. 
 
 
5. Viktiga begrepp 
 
Nedan följer en rad begrepp som jag fastställt utifrån teorigenomgången. 
Begreppen är centrala för mitt kommande arbete: 
 
Journalistiska medier:  
Eftersom begreppet medier har förändrats och i dag inbegriper många typer av 
sätt att kommunicera, som även innehåller icke - journalistiska produkter har jag 
här valt att i regel skriva journalistiska medier, istället för medier (min egen 
definition). 
 
Journalistik:  
Journalistiken ska vara sann, relevant och allsidig. Den bör vara öppen med vilka 
källor som används, hur säker informationen är, tydligt skilja på fakta å ena sidan 
och tolkningar och spekulationer å den andra, alltid skilja på bekräftade och 
obekräftade uppgifter, vara tydlig med vilka källor som använts (Strömbäck & 
Nord, 2004). 
 
Undersökande journalistik:  
Granskning som bygger på egna undersökningar, minst två av varandra oberoende 
källor, handlar om maktutövning och visar öppenhet kring metoder och 
tillvägagångssätt (Löwenberg 1990). 
 
Lokal granskande journalistik:  
Medierna väljer själva ut vad som ska berättas och hur det ska presenteras. Att 
rapportera något som makthavare helt undvikit och genom att vara kritisk mot 
källorna, när lokala medier lyfter fram konflikter, dramatiserar och ställer kritiska 
frågor, när journalisten går förbi källorna för att själv ta reda på fakta genom egna 
undersökningar (Gunnar Nygren i Nord & Strömbäck, 2004). 
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Den tredje statsmakten: De journalistiska medierna ska spåra upp, undersöka 
och avslöja missförhållanden. De journalistiska massmedierna är allmänhetens 
företrädare som ska granska och kontrollera de inflytelserika i samhället 
(Lindblom Hulthén, 2002, s 270). 
 
 
6. Resultat 
 
Här presenterar jag resultatet av enkäter till ansvarig utgivare vid den största 
tidningen i respektive län. Jag presenterar också resultatet av de personliga 
intervjuer jag gjort med fem reportrar vid fem olika tidningar.  
Enkäten redovisar jag i tabellform och skriver därefter kommentarer. 
Samtalsintervjuerna redovisar jag dels i en sammanfattning av hur 
intervjupersonerna svarat på frågorna, dels likheter och skillnader i svaren.  
Slutligen gör jag en jämförelse mellan det ansvarig utgivare svarat i enkäterna och 
det reportrarna sagt i intervjuerna.  
 
 
6.1 Enkät till ansvariga utgivare 
 
Enkäten skickades till ansvarig utgivare vid största tidning i Sveriges alla 
län/regioner (se bilaga 2). 
Av de 21 tillfrågade ansvariga utgivarna svarade 14 på enkäten.  
I något fall var det inte ansvarig utgivare utan informationsansvarig, i något annat 
fall var det någon nära i delegationsordningen för ansvarig utgivarskapet som 
svarade, men huvuddelen av svaren kommer från ansvariga utgivarna vid 
respektive tidning.  
Sju ansvariga utgivare svarade inte på enkäten. Det innebär en svarsfrekvens på 
66,6  procent.   
Jag väljer i sammanställningen i tabellen nedan att ta med svaren på de flesta 
huvudfrågorna. Nummer sex: Om ni inte organiserar samhällsbevakningen på något av 
ovanstående sätt, på vilket sätt gör ni det istället ? samt nummer 15: Om ni inte 
organiserade samhällsbevakningen på något av ovanstående sätt, på vilket sätt gjorde ni det 
istället? har jag valt bort eftersom de flesta av respondenterna valt att inte svara på 
de frågorna. Svaren på dessa frågor framgår delvis av de tidigare frågorna.  
När kryssalternativ funnits för hur viktigt de tillfrågade bedömer något vara har 
alternativen varit: inte alls viktigt, mitt emellan, mycket viktigt.  
 
 
Sammanställning av enkäter med ansvarig för utgivare största tidning  
i regionen: 
               Antal 
                                                                                       svar 
1)Har kommunreporter/rar: 11 ja 2 nej  13 

2)Har landstingsreporter/rar 12 ja 2 nej  14 

3)Har 
samhällsredaktion/grupp 

4 ja 9 nej  13 
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4)Har grävgrupp 2 ja 12 nej  14 
5)Grävgrupp då och då 11 ja  1 självklar 

del av 
arbetet 

12 

7)Vikten av organiserad 
samhällsbevakning  

 2  mitt 
emellan 

9 mycket 
viktigt 

11 

8)Definition av tredje 
statsmakten 

5 Granska de 
övriga  
makterna, 
(verkställande 
och 
lagstiftande ) 
1Demokra- 
tins grundbult 

1 Medborgar- 
nas ombud 
för 
maktmissbruk
2 Granska 
offentlig 
verksamhet 
hur politiker 
och tj män 
sköter sina 
uppdrag 

1 Har 
aldrig 
ställt mig 
den frågan 
1 En 
klyscha 
1 Har 
ingen 
definition 
1 Vi ska 
stå fria 
från andra 
intressen 
än läsarnas 
1 Ett 
förlegat 
begrepp, 
webb o. 
reklam är 
andra 
maktcentra 

14 

9)Viktigt att journalistiken 
lever upp till att utgöra 
tredje statsmakten ? 

 1 mitt 
emellan 

9 Mycket 
viktigt 

10 

10)Lever er tidning upp till 
uppdraget som tredje 
statsmakten? 

 3 mitt 
emellan 

7 Helt och 
hållet 

10 

11)Kommunreportrar för 10 
år sedan? 

10 ja 1 nej 2 vet ej 13 

12)Landstingreportrar för 
10 år sedan? 

10 ja 1 nej 2vet ej 13 

13)Samhällsgrupp/redaktion 
för 10 år sedan? 

4 ja 6 nej 3 vet ej 13 

14)Grävgrupp för 10 år 
sedan? 

 10 nej 3 vet ej 13 

16)Grävgrupp då och då för 
10 år sedan? 

7 ja 1 nej 2 vet ej 10 

 
 
 
Enkäten skickades via e-post till respektive ansvarig utgivare den 30/4 2007. En 
påminnelse gick ut den 17/5 samt den 30/5. Av 21 tillfrågade svarade 14. 
Svarsfrekvensen blev 66,6 procent.  
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Samtliga frågor var inte alltid besvarade. Frågorna kan naturligtvis tolkas på lite 
olika sätt, men de verkar ha tolkats så som det var avsett. Jag återkommer till 
detta i diskussionen.  
Nedan går jag igenom svaren från enkäterna, gör en del noteringar och 
jämförelser, där det är relevant, mellan nutid och hur det såg ut för tio år sedan.  
Det mest oväntade resultatet är att fem av de fjorton ansvariga utgivarna inte 
anger den gängse definitionen av tredje statsmakten. De svarar istället: har aldrig 
ställt mig frågan (1), en klyscha (1), har ingen definition(1), vi ska stå fria från 
andra intressen än läsarnas (1), ett förlegat begrepp - det finns många maktcentra  
i dag, webben är ett, reklamen ett annat (1). De övriga nio kan anses ha en 
definition som ligger inom det traditionella området, det vill säga utgöra 
demokratins vakthundar mot maktmissbruk och korruption. Några svarsexempel: 
granska de andra makterna (verkställande och lagstiftande); granska offentlig 
verksamhet, hur politiker och tjänstemän sköter sina uppdrag, en lägger också till: 
hur skatterna används; demokratins grundbult; medborgarnas ombud mot 
maktmissbruk.   
Noterbart är också att enbart sju av tio ansvariga utgivare tycker att deras egen 
tidning lever helt upp till rollen som tredje statsmakt, medan tre anser att de 
befinner mitt emellan (av tre möjliga svarsalternativ: inte alls, mitt emellan, samt 
helt och hållet). Att det är mycket viktigt att journalistiken lever upp till rollen 
som tredje statsmakt är inte heller självklart, nio av tio tycker det, medan en 
person har valt svarsalternativet mitt emellan. 
De flesta, dock inte alla, anser att det är mycket viktigt att ha en organiserad 
samhällsbevakning, nio personer av elva. Två av dem som svarade på frågan 
anger istället alternativet mitt emellan.  
I fortsättningen gör jag en jämförelse mellan hur det ser ut i dag med hur det såg 
ut 1997. När det gäller frågor om hur det förhöll sig för tio år sedan finns en 
osäkerhetsfaktor eftersom en del ansvariga utgivare svarat att de inte vet, men det 
antalet håller sig mellan två och tre på respektive fråga.  
Liksom i dag hade de flesta tidningar kommunreportrar för tio år sedan, då var det 
tio istället för dagens elva, tretton personer svarade på de två frågorna, två av dem 
visste inte hur det såg ut 1997. Tio av tretton hade landstingsreportrar, en hade 
inte det, medan två inte visste hur det var då, i dag har tolv av de fjorton som 
besvarat frågan landstingsreportrar. En ökning från tio till tolv.   
Följdfrågorna om hur många procent av tjänsten som var avsatt till det speciella 
uppdraget besvarades endast sporadiskt, därför går det inte att utläsa något av 
detta. Det går alltså inte att säga om det läggs ner mer eller mindre tid på 
uppdragen i dag jämfört med för tio år sedan. Men väl att fler personer har i 
uppgift att verka som kommun- respektive landstingsreportrar.  
Det är få tidningar som har fasta samhällsredaktioner och grävgrupper för 
undersökande journalistik, likadant var det för tio år sedan. Däremot är det flera 
som uppger att de har tillfälliga grävgrupper. Elva av tolv organiserar grävarbeten 
då och då. En ansvarig utgivare anser att det är en självklar del i det dagliga 
arbetet. För tio år sedan hade sju grävgrupp då och då, av tio svar, varav två inte 
visste. Här har det alltså skett en ökning från sju till tio. Antalet fasta grävgrupper 
har ökat från noll till två. 
Men hur många personer som ingår i fasta och tillfälliga grävgrupper framgår inte 
av svaren, eftersom svarsfrekvensen på följdfrågan om antal deltagare var låg. 
Sammantaget kan man alltså se att det skett en marginell ökning av såväl 
kommunreportrar (1) som landstingsreportrar (2) vad det gäller antalet. Antalet 
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fasta grävgrupper har ökat (2). Även tillfälliga grävgrupper har blivit fler (3).  
Men hur många procent tjänsterna utgör har de flesta respondenter valt att inte 
svara på. Detsamma gäller grävgrupperna, där antalet personer efterfrågades.  
 
 
6.2 Personliga intervjuer med fem reportrar  
 
Eftersom jag tidigare skickat ut enkäter till de största tidningarna i respektive län 
valde jag att göra de personliga intervjuerna på fyra tidningar som var störst i 
länet. Jag gjorde ett undantag för att eventuellt kunna se verkningarna av en 
konkurrenssituation: Jag besökte både Östgöta Correspondenten och Norrköpings 
Tidningar i Östergötland. Min tanke var att det kunde vara intressant att se vad 
som händer vid en konkurrenssituation med två stora och närapå jämbördiga 
tidningar i ett län. Östgöta Correspondenten har en upplaga på 59 300 medan 
Norrköpings Tidningars upplaga är 47 600. Nu visade det sig att konkurrensen 
inte ger något större utslag eftersom tidningarna täcker olika delar av länet. 
Norrköpings Tidningar har dessutom ägarandelar i Östgöta Correspondenten. 
Jag besökte kommunreportrar och allmänreportrar som har delvis ansvar för 
kommunbevakningen vid följande tidningar:  
 
Nerikes Allehanda 
Ägare: LT Liberala tidningar AB, som ägs av Dalarnas Tidningar AB, Eskilstuna-
Kuriren AB, Mittmedia förvaltnings AB, Tidningsaktiebolaget Stampen, VLT AB 
Upplaga: 59 500 
Ledarsida: Liberal  
Andra tidningar: Endagarstidningarna  Länsposten, 5 200 ex, Hemmets vän 
12 800 ex. 

 
Östgöta Correspondenten 
Ägare: AB Corren Intressenter, Herenco AB+Herenco Data AB, Norrköpings 
Tidningars AB 
Upplaga: 59 300 
Ledarsida: Oberoende borgerlig 
Andra tidningar: Endagarstidningen Länstidningen Östergötland 2 300 ex 
 
Upsala Nya Tidning 
Ägare: Tre stiftelser; Axel Johanssons understödsfond, Axel Johanssons donation 
och Axel Johanssons minne. 
Upplaga: 56 600 
Ledarsida: Liberal 
Andra tidningar: Endagarstidningen Upplands nyheter 3 300 ex 
 
Norrköpings Tidningar 
Ägare: Erik och Asta Sundins stiftelse 
Upplaga: 47 600 
Ledarsida: Borgerlig  
Andra tidningar: Folkbladet 7 900 ex (ägs av Norrköpings Tidningar) 
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Gefle Dagblad:  
Ägare: Gävle tidningar AB som ägs av MittMedia Förvaltnings AB och 
Arbetarbladet Intressenter AB 
Upplaga: 27 400 
Ledarsida: Liberal 
Andra tidningar: Arbetarbladet 26 100 ex (ägs av Gefle Dagblad) 

 
Efter begäran har jag avidentifierat svaren. Min bedömning var att jag på det 
sättet skulle få så uppriktiga svar som det är möjligt. Därför har jag valt att 
sammanställa fakta om respektive tidning i ovanstående förteckning, det var de 
frågor jag ställde i inledningen av intervjun. Dessa fakta är även kontrollerade via 
andra källor.  
Jag gör sammanställningen i löpande text. Där går jag igenom hur de tillfrågade 
ser på några av de mest centrala frågorna för att kunna ge en mer översiktlig bild 
av resultatet. Jag noterar i de fall det är möjligt hur många som har liknande 
åsikter och synpunkter, jag lyfter också fram enskilda citat.    
Intervjuerna med reportrar har varit halvstrukturerade, med möjlighet till 
följdfrågor och resonemang.  
Jag gör här en sammanställning av svaren till de centrala frågorna. Jag kastar 
också om i ordningen i förhållande till den ordning som frågorna ställdes för att 
ge en tydligare bild.  
 
 
6.2.1 Sammanfattning av intervjusvar 
 
Fyra av de fem reportrarna hade huvudansvar för kommunbevakningen medan en 
person var allmänreporter som hade ansvar för bevakning av ett antal kommunala 
nämnder, dock ej kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  
De fem intervjuade reportrarna definierar begreppet tredje statmakten på lite olika 
sätt.                                                                                                                                    
Tre av reportrarna nämner funktionerna informera och granska. En av dem säger 
att ”Det kan jag inte spontant, jag granskar den ekonomiska maktens hantlangare 
(kommunpolitiken)… tror inte att det finns någon tredje statsmakt. Medievärlden 
totalt med tidningar, radio, tv utgör förstås en maktfaktor. Om de inte fanns skulle 
det bli rena vilda västern”. En annan säger: ”Vi har en stor makt. Vi kan faktiskt 
påverka makthavarna så att det blir förändringar”. En tredje som tar upp den 
informerande och granskande rollen, ifrågasätter samtidigt hela resonemanget och 
menar att ” Men som det är nu blir det för prestigefyllt. Risken är att vi ser oss 
som en makt och inte som en tjänsteman. Risken är att vi jämställs i en 
maktstruktur.” 
Alla fem anser att den tidning de arbetar på kunde vara ännu bättre om det fanns 
mer resurser, fler i personalen. Alla fem anser också att den tidning de arbetar på 
är bra på att informera, men sämre på att granska. En av de intervjuade nämner 
avsaknaden av en konkurrent, vilket hade kunnat göra bevakningen ”vassare”. 
När det gäller framtiden är fyra av fem tveksamma till utvecklingen. De oroar sig 
för neddragningar, sammanslagningar av tidningar och utvecklingen mot kortare 
texter och webb-bevakningen med korta snabba nyheter. Två av de intervjuade 
pekar på den ökande informationen från andra håll och vikten av att kunna sålla 
rätt, men inte sålla för mycket.  
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En reporter säger: ” Jag vet inte om någon tycker att det är lönsamt att satsa på 
den här typen av journalistik, men jag hoppas på resurser till samhällsbevakning 
annars förlorar man mediernas demokratiuppdrag.  Men det är ju tveksamt om de 
ser den typen av journalistik som lönsam”. En annan säger: ”Här befarar jag att 
det blir ännu mer av sent rapporterande. Det blir mest beslutsrapportering”.                        
När det gäller tidningens funktion i kommunen/ regionen anser fyra av reportrarna 
att den ska informera, granska och underhålla samt vara ett forum för debatt, en 
svarar att den ska presentera nyheter, sätta nyhetsagendan och informera 
politikerna. Tidningen ska tillhandahålla fakta så att medborgarna kan ta ställning, 
En reporter talar också om tidningens roll att informera politikerna.  
Svaren på frågorna om undersökande journalistik har jag lagt ihop eftersom 
definitionen av undersökande journalistik inte specificeras på samma sätt som i 
litteraturen. Undersökande/ grävande journalistik har en svävande innebörd för de 
intervjuade personerna. Till kategorin läggs fördjupningar av olika slag som för 
den skull inte är självständiga undersökningar från grunden.  
Samtliga fem svarar att det finns möjlighet att göra den typen av arbeten på 
redaktionerna, De berättar om arbeten som gjorts och priser som tidningarna 
vunnit eller varit nominerade till, men samtidigt önskar fyra av dem att det fanns 
mer resurser, mer tid och möjlighet att göra den typen av arbeten. Det behövs 
både uppmuntran och egna initiativ. En person berättar att det går bra att göra 
undersökande arbeten, bara man producerar så att det går att publicera dag efter 
dag. Att vara frikopplad från produktionen någon vecka kan man inte räkna med. 
En annan reporter berättar hur den tidningen satsat på undersökande journalistik 
och att det görs några större jobb samt några kortare per år. 
Det finns möjligheter att ägna sig åt undersökande journalistik, uppger alla fem 
reportrarna. Men samtidigt vittnar fyra av fem om att de ser brister. Här följer 
några citat från de fyra reportrarna: ”Det är längesedan någon var vikt för det”. En 
annan säger att ”… man får vara medveten om att man inte får så mycket extra 
tid. Det är mycket sällsynt att ett reportage får ta en vecka. Man får ta det när det 
finns tid över”.  ”Svårt att hinna med självständigt granskande” samt: ”Det finns 
möjlighet, men få utnyttjar det…Arbetsledningen skulle puscha på mer”. 
När reportrarna jämför hur det såg ut för tio år sedan med hur det är i dag svarar 
de så här: ”Lite mindre självständiga jobb. Vi har blivit färre och 
produktionstakten har ökat. Vi gör mest säkra grejer, vågar inte lika ofta gå på 
osäkra jobb”. ”Vi släpper mer saker och tar det vi tror folk är intresserade av. Vi 
är mer kritiska och rapporterande än vi ar för tio år sedan. ”Vi är något vassare i 
dag, bredare. Det blir problem med (korta artiklar) där man förlorar 
sammanhangen, men å andra sidan är det fler som läser artiklarna”. 
 Samtliga reportrar vittnar om att det är kommun- och landstingreportrar som i 
första hand även sköter den allmänna politiska bevakningen. Till exempel vid 
ministerbesök.   
 
 
6.3 Jämförelse mellan enkät- och intervjusvar 
 
Medan enkätsvaren från ansvariga utgivarna ger intryck av att de förändringar 
som skett blivit till det bättre, är inte bilden densamma i intervjusvaren från 
reportrarna. Sammanställningen av enkäten visar att antalet grävgrupper ökat, det 
gäller såväl fasta grävgrupper som tillfälliga. Reportrarna å sin sida säger att 
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resurserna har minskat, de har blivit färre, att det är svårt att få tid avsatt till 
arbeten av undersökande karaktär och det krävs mer uppmuntran.  
Enkätsvaren visar att antalet kommunreportrar och landstingsreportrar ökat sedan 
1997. I reportrarnas intervjusvar visar det sig att kommunreportrarna på 
tidningarna i och för sig är flera, men att de flesta inte arbetar heltid med 
kommunbevakning, utan ofta är det allmänreportrar som har ansvar för en eller 
två nämnder. 
Definitionen av tredje statsmakten skiljer sig en del. Fem ansvarig utgivare ger 
ingen egentlig definition, utan skriver till exempel ”Har aldrig ställt mig den 
frågan” eller ”En klyscha”. Tre av reportrarna svarar ”informera och granska”. En 
av de andra säger att ”…jag granskar den ekonomiska maktens hantlangare 
(kommunpolitiken)…  Medievärlden totalt med tidningar, radio, tv utgör förstås 
en maktfaktor. Om de inte fanns skulle det bli rena vilda västern. Ytterligare en 
annan säger: ”Vi har en stor makt. Vi kan faktiskt få makthavarna så att det blir 
förändringar…”. 
 
 
7. Diskussion 
 
Vid genomgången av litteratur och tidigare forskning hade jag svårt att finna att 
någon undersökt just det fält som intresserar mig, mediernas, eller snarare 
journalistikens funktion som tredje statsmakt. Jag hittade dock en hel del litteratur 
som byggde på forskning kring den politiska journalistiska bevakningen och den 
funktion den har i en demokrati, samt Lars J Hulténs bok Orden och pengarna 
som handlar om hur ekonomin allt mer tagit makten över publicistikens roll på 
tidningarna. Det kommer rätt nära det jag sökt efter, men behandlar inte just 
funktionen som tredje statsmakt i definitionen att granska och kontrollera de 
inflytelserika i samhället. 
Min utgångspunkt för undersökningen, om att redaktionerna krymper och kraven 
på reportrarna ökat, fann jag belägg för i en del av litteraturen. Utifrån det har jag 
sedan velat undersöka om journalistiken under dessa omständigheter kan utgöra 
tredje statsmakten, och samtidigt göra en jämförelse med hur det såg ut för tio år 
sedan.  
För att kunna arbeta med tydliga definitioner tog jag dem ur teorigenomgången. 
Begreppen utgjorde kärnan i min fortsatta undersökning.  
Det faktum att jag inte funnit undersökningar eller litteratur som exakt behandlar 
det ämne jag intresserat mig för har gjort det mer spännande, om än dock något 
svårare att genomföra undersökningen. 
Jag har försökt ringa in kärnan i journalistikens funktion som tredje statsmakt och 
funnit att den ligger i kommun och - landstingsbevakning samt politisk bevakning 
i största allmänhet, men även inom den undersökande journalistiken. Att det 
verkligen är så har jag inte kunnat verifiera med teorins hjälp, men väl med hjälp 
av slutsatser jag kunnat dra av den litteratur jag tagit del av.  
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7.1 Enkäterna 
 
De svar jag fått på frågorna i enkäten bedömer jag som trovärdiga. Svaren ger en 
bild av hur det ser ut på de största tidningarna i respektive län/region.  
Antalet inkomna svar ligger inom en acceptabel nivå, 14 av 21 möjliga, det vill 
säga 66,6 procent. 
Jag har skickat ut flera påminnelser och även haft enskild kontakt med vissa av de 
ansvariga utgivarna. Någon ville diskutera frågorna personligen på ett djupare 
plan, men efter ytterligare kontakt där jag förklarade att det inte ingick i den här 
undersökningen svarade den personen på enkäten. En annan ansvarig utgivare 
skrev istället att han alltid säger nej till den här typen av förfrågningar eftersom 
han inte har tid. Däremot säger han alltid ja till muntliga intervjuer. Någon har 
lovat att en annan person ska svara, men något svar har inte kommit (de 
personerna har fått påminnelse). De flesta som inte deltagit har överhuvudtaget 
inte besvarat min förfrågan.  
Jag kan också konstatera att ansvariga utgivarna har varit mycket benägna att 
svara på kryssfrågor, medan följdfrågor eller olika typer av förtydliganden har det 
varit betydligt lägre svarsfrekvens på. Förmodligen för att de frågorna kräver mer 
tid och eftertanke, samt att då är det inte bara att sätta ett kryss, utan man måste 
formulera sig. Nu var de viktigaste frågorna av typen kryssfrågor.  
Ansvariga utgivarna har säkert en hög arbetsbelastning. Jag var medveten om 
problemet innan jag skickade ut enkäten och gjorde den därför så kortfattad och 
enkel som möjligt.  
Att formulera enkätfrågor är en svår konst, eftersom ord och formuleringar kan 
tolkas på olika sätt. Jag arbetade med formuleringar och tydlighet, samt möjlighet 
att svara ifall organisationen avvek från det traditionella.( Nu visade det sig att det 
inte var så i något av fallen).  
En svårighet har varit att ansvarig utgivare inte svarat på följdfrågan om hur 
många procent av en tjänst som utgör kommun- respektive landstingsreporter. Det 
gör att jämförelsen mellan hur det såg ut 1997 och 2007 inte blir så tydlig, 
eftersom antalet kan ha ökat, men det kan röra sig om flera deltidstjänster, jämfört 
med heltider tidigare.  
Mest intressant är att fem av ansvariga utgivare av fjorton utelämnar den 
traditionella tolkningen av tredje statsmakten. De svarar: ” Har aldrig ställt mig 
frågan”, ”En klyscha”, ”Har ingen definition”, Vi ska stå fria från andra intressen 
än läsarnas”. 
”Ett förlegat begrepp, webb och reklam är andra maktcentra”.  
Den vanligaste definitionen ”Att granska makten” nämner ingen av de fem.  
 
 
7.2 Intervjuer med reportrar   
 
Vid urvalet av tidningar, som jag beskrivit i metodavsnittet, valde jag två stora 
tidningar i samma län för att se ifall eventuell konkurrenssituation förelåg 
eftersom övriga tidningar var klart dominerande i respektive län. I Östergötland 
finns två tidningar inte så långt ifrån varandra, Norrköpings Tidningar i 
Norrköping och Östgöta Correspondenten i Linköping. Nu visade det sig att det 
inte förelåg någon egentlig konkurrens mellan dem, då länet var uppdelat mellan 
dem. Annars hade det kunna vara intressant att se hur det påverkade samhälls- och 
undersökande journalistik.  
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Att två av tidningarna ligger i samma län har inte någon betydelse för resultatet, 
eftersom det är fem individer jag intervjuat på fem olika tidningar. 
Reportrarna svarade seriöst på intervjuerna och eftersom jag lovade anonymitet 
bedömer jag det som att jag fick synnerligen trovärdiga svar. De vittnar om att det 
skett neddragningar på redaktionerna och att arbetstempot ökat. Samtidigt har 
produktionstakten ökat.  
Vad det gäller framtiden oroar sig reportrarna för ytterligare neddragningar och 
minskade möjligheter att bedriva fördjupande och granskande journalistik. 
Dessutom finns en oro för ”snuttifiering” då flera ser att de korta artiklarna för 
webben leder till att kraven på kortare artiklar även i papperstidningen ökar, 
samtidigt som den snabba publiceringen leder till ökad risk för felaktigheter.  
Som jag skrev tidigare skiljer sig definitionen av undersökande journalistik på 
redaktionerna jämfört med den jag sett i litteraturen. Framförallt Anders 
Löwenberg (1990) skriver att definitionen på undersökande journalistik  att 
granskningen bygger på egna undersökningar, minst två av varandra oberoende 
källor, handlar om maktutövning och visar öppenhet kring metoder och 
tillvägagångssätt. I Gunnar Nygrens definition, presenterad i Medierna och 
demokratin (Nord& Strömbäck, 2004), som inte tillhör den klassiska, men som 
försöker ringa in den lokala undersökande journalistiken finns det däremot inslag  
av. Som till exempel punkt tre i Nygrens uppräkning:   
3. Den refererande granskningen: Lokala medier lyfter fram konflikter, 
dramatiserar och ställer kritiska frågor.  
I intervjuerna med reportrarna visade det sig att även fördjupande reportage och 
sammanfogning av olika redan framtagna uppgifter på myndigheter kunde kallas 
undersökande journalistik.   
 
 
7.3 Mina reflektioner kring undersökningarna  
 
Att göra den här typen av undersökning har varit en utmaning då undersökningen 
bland ansvarig utgivare byggt på enkäter och undersökningen bland reportrarna 
skett via personliga intervjuer. Jag har både sammanställt dem var för sig och 
gjort jämförelser mellan dem.  
Det har varit nyttiga erfarenheter att få prova på att använda både enkät och 
halvstrukturerade intervjuer.  
Det visade sig också att det var viktigt med intervjuerna eftersom de begrepp som 
syntes tydliga i litteraturen inte var det på samma sätt på redaktionerna. Det gav 
mig också möjligheter att jämföra svar från olika perspektiv, dels ansvarig 
utgivare, dels reportrar. 
 
 
7.4 Generalisering 
 
Undersökningen visar på tendenser, men det är riskabelt att dra allt för 
långtgående generaliseringar utifrån resultatet. Jag vill trots detta påstå att det går 
att säga att det finns en allmängiltighet, med hänvisning till att litteraturen tar upp 
en likartad utveckling. 
Neddragningar på redaktionerna och ”snuttifieringen” som utgör grunden till min 
undersökning finns till exempel nämnd i den litteratur jag tagit del av. De 
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uppgifterna återfinns också i svaren som flera av de reportrar jag intervjuat gett. 
Att ansvarig utgivare inte vill ge den bilden av redaktionen är naturligt.  
Resultatet av den här undersökningen ger också en god grund för fortsatta 
undersökningar, vilket jag har för avsikt att göra. 
 
 
7.5 Svar på frågeställningarna ? 

 
- Har det skett några förändringar när det gäller journalistikens 

möjlighet att utgöra tredje statsmakten jämfört med för tio år sedan? 
 
I sammanställningen av svaren från ansvariga utgivarna syns inga tendenser till 
att tidningarna skulle ha svårare att leva upp till rollen som tredje statsmakten, när 
det gäller antal specialreportrar och -grupper för undersökande journalistik.  
Intervjuerna med reportrarna visar däremot att det skett neddragningar av personal 
på redaktionerna, resurserna har minskat, satsningen på webben gör att allt ska gå 
snabbare och att texterna ska vara kortare, något som smittar av sig till 
papperstidningen. Möjligheten till djuplodning och granskning minskar.   
Reportrarna är bekymrade över utvecklingen och befarar att det blir ännu svårare 
att utgöra tredje statsmakten i framtiden.  

 
 

- Finns det lika många grävgrupper, samhällsgrupper och 
samhällsreportrar i dag som för tio år sedan? 

 
Av de tretton ansvariga utgivare som svarade på frågan om de hade grävgrupp för 
tio år sedan sa tio att de inte hade det, tre visste inte och en svarade inte på frågan.  
Två av de ansvariga utgivarna svarar att de i dag har fast grävgrupp. Den frågan 
besvarades av fjorton personer. 
Om det fanns tillfälliga grävgrupper för tio år sedan svarar tio ansvariga utgivare 
på, sju svarar ja, en nej och två vet ej. I dag svarar elva ja, tolv svarade på frågan.  
Men frekvensen av gruppbildningar, arbeten och uppskattningar i procent av 
tjänster framgår inte av svaren, trots att en följfråga var hur många ingår i 
gruppen? 
Reportrarna säger i intervjuerna att: ” ”Generellt har det blivit mindre”, ”Det är 
svårt att hinna med självständig, granskande journalistik”, ”Ungefär detsamma nu 
som då”, ”Det som blir, kan bli rätt bra… Nu är diskussionen borta…Risken är att 
medvetenheten försvinner”.  
När det gäller samhällsredaktioner/grupper finns det ingen skillnad i dag jämfört 
med för tio år sedan, uppger de ansvariga utgivarna. Reportrarnas svar gav inget 
resultat i den här frågan.   
Enkäterna bland de ansvariga utgivarna visar att antalet kommun- och 
landstingreportrar har ökat marginellt, jämfört med för tio år sedan. Däremot var 
svarsfrekvensen på följdfrågan om hur stor procent av tjänsten som är vikt för 
uppdraget mycket låg.  Det gör att det är svårt att dra några egentliga slutsatser av 
resultatet.  
Reportrarna svarar i intervjuerna, när det gäller kommun-, landstings- och allmän 
politisk bevakning att: ”Vi har blivit färre och produktionstakten har drivits upp”, 
”Bevakningen ser ut ungefär ut som för tio år sedan”, ”Vi släpper fler saker och 
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tar sånt vi tror att folk är intresserade av”, ”Svårt att svara på”, ”Vi har skurit ner 
kommunbevakningen”.   
Det visade sig också i intervjuerna med reportrarna att ett flertal av reportrarna 
med specialuppdrag i grunden var allmänreportrar, men med ansvar för ett visst 
område, till exempel barn- och utbildningsnämnden 
Jämförelsen med för tio år sedan har varit en aning vansklig, eftersom det bygger 
på de ansvariga utgivarnas och reportrarnas minne. En del av respondenterna var 
inte heller anställda i företaget för tio år sedan.    

 
 
- Upplever enskilda reportrar att de kan utgöra tredje statsmakten? 
 

Bilden jag får i intervjuerna med reportrarna är att de har höga ambitionsnivåer 
och arbetar för att såväl informera som att granska. Informera tycker de alla att de 
klarar av bra, medan granskningen är svårare att hinna med.  
De svarar i intervjuerna att: ”Vi är duktiga på att informera om det som händer, 
men mindre duktiga på att granska det som sker, gör inte självständiga 
undersökningar, vi är inte revisorer i den meningen ”, ” Vi har bristande 
bevakning på näringslivet…Vi granskar inte dem som har den reella makten”., 
”Jag tror att vi hade tagit fler chanser om vi hade haft en konkurrent. Det räcker 
med antalet reportrar , men kan inte vara färre heller”, ”Om jag fick önska: ännu 
mer granskande möjligheter, och att ta egna initiativ”, ”Inte så bra… När det 
gäller information gör vi ett hyggligt jobb. Men jag skulle vilja att vi hade mer 
rent granskande jobb”. 
  
 
7.6 Min egen summering  
 
Tidningarna har sedan 1990-talet fått ökade vinstkrav från ägarna. Direktörerna 
har tagit över efter publicisterna, som Lars J Hultén skriver i Orden och pengarna 
(1999). 
Personalen på redaktionerna har minskats, produktionstakten har ökat, samtidigt 
som webb - publiceringarna har blivit vanligare. De sistnämnda kräver mycket 
snabba publiceringar, med korta artiklar. Några av de intervjuade reportrarna 
anser att det arbetssättet överförs till papperstidningen.   
För att kunna utföra en kvalificerad journalistik krävs både tid och kunskaper, 
särskilt när det handlar om att bevaka kommuner och landsting, som utgör en stor 
del av den lokala journalistiken som i sin tur är en viktigt del i den tredje 
statsmakten. För att till exempel kunna identifiera förändringar, samband över tid 
och göra andra reflektioner krävs erfarenhet och möjlighet till fördjupning. Därför 
har jag speciellt frågat efter förekomsten av kommunreportrar och 
landstingsreportrar som har möjlighet att specialisera inom området. 
Det visar sig att ansvarig utgivare uppger att det finns fler kommun- och 
landstingsreportrar i dag jämfört med för tio år sedan. Samtidigt är uppgiften i 
flera fall utlagd på flera reportrar som är allmänreportrar med ansvar för någon 
kommunal nämnd. Det leder i sin tur att specialiseringen blir begränsad och 
reportrarna får svårare att se samband, konsekvenser och göra analyser av 
kommunala beslut som går genom flera instanser. När socialnämndens förslag når 
kommunfullmäktige är det någon annan som läser handlingarna, lyssnar på 
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debatten och rapporterar om det. Någon som inte sett hur frågan såg ut när den 
togs upp första gången i socialnämndens arbetsutskott.  
Detsamma gäller gräv- grupper och undersökande journalistik, där det inte finns 
några fasta grupper. Det är i och för sig bra att flera reportrar får arbeta med 
undersökande journalistik, någon kan visa sig ha goda kunskaper eller fallenhet 
för den typen av arbete. Det räcker långt att ha ett intensivt intresse för en fråga. 
Men systemet med tillfälliga grupper, eller tillfälligt avdelade reportrar riskerar att 
leda till att alla kan lite om det, men få eller ingen är specialiserad när det som 
exempel gäller erfarenheter, metoder och analyser.  
Sammanfattningsvis blir det svårare att verka som den tredje statsmakten. 
De svagheter jag kan se i undersökningen är bland annat att det ligger inte i någon 
ansvarig utgivares intresse att visa på att något har blivit sämre, det kan ha 
genomslag i svaren. Detsamma gäller reportrarnas svar i intervjuerna. Alla arbetar 
med bevakning av kommunen, det finns ideal att leva upp till, de har höga 
ambitionsnivåer och kan naturligtvis inte nedvärdera sitt eget arbete och sin egen 
roll.  
Trots detta visar min undersökning att journalistikens roll som tredje statsmakt är 
i gungning, inte minst på grund av att nära 36 procent av de ansvariga utgivarna i 
frågan om definitionen av tredje statsmakten gav svar som ligger utanför den 
traditionella definitionen. Även reportrarna vittnar om förändringar som försvårar 
strävan att nå upp till rollen som tredje statsmakten.  
 
Mediernas och journalistikens roll som tredje statsmakt i samhället ses som viktig.  
Två regeringsutredningar har pekat på detta. Dels regeringens pressutredning 
1972 som sa att mediernas huvuduppgift var att fördjupa den svenska demokratin:  
1. Informera: Massmedierna ska ge information för att medborgarna ska kunna ta 
ställning i samhällsfrågor, förtroendevalda får information om enskildas och 
organisationers uppfattning i politiska frågor  
2. Kommentera: Massmedierna bör kommentera skeendet i samhället, fristående 
eller genom språkrör för organiserade samhällsintressen. 
3. Granska:  Massmedierna bör vara allmänhetens företrädare och granska och 
kontrollera de inflytelserika i samhället. 
4. Främja gruppkommunikation: Massmedierna bör främja kommunikation inom 
och mellan politiska, fackliga och ideella grupper i samhället. Journalistikens 
spelplan  
 
I pressutredningen 1994 valde man istället tre punkter:  
1.Information. 
2. Granskning. 
3. Forum för debatt.  
 
Punkterna ska inte uppfattas som krav, men ett sätt att karaktärisera den roll 
medierna har i ett demokratiskt samhälle (Hadenius & Weibull 2003 s36 -54). 
Journalistiken som den tredje statmakten fyller fortfarande en avgörande funktion 
i dagens samhälle. Det visar inte minst de olika avslöjanden som gjorts i 
journalistikens namn, allt från frigivande av oskyldigt dömda personer till att 
avslöja en presidents valfusk.  
Vi ser i dag en försvagning av journalistikens möjlighet att utgöra tredje 
statsmakten då målet med att ge ut tidningar och förändrat till att ge maximal 
vinstutdelning. Även Sverige med sin stabila demokrati behöver vakthundar.  
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Sverige får allt färre dagstidningar. Tidningar köps upp, slås ihop och titlar läggs 
ner. Koncerner bildas och artiklar byts mellan redaktionerna. Mångfalden minskar 
medan vinstkraven ökar.  
Vi har gått från partipress till kommersiell press med publicistiska ideal som ska 
anpassas till vinstkraven.  
Om utvecklingen fortsätter på samma sätt i framtiden kommer det att vara svårt 
för journalistiken att hävda sig som tredje statsmakt. 
Då kan det vara dags för politikerna och medborgarna att fundera över om det blir 
nödvändigt att ersätta journalistiken som revisor av makthavarna i samhället och 
vad det i så fall skulle kunna vara.  
 
 
7.7 Fortsatta undersökningar 
 
Fortsatta undersökningar kan som exempel göras inom Public Service för att se 
hur ansvarig utgivare och reportrar där ser på sin roll som tredje statsmakt. 
Weibull och Djerf- Pierre går i Spegla, granska, tolka (2001) igenom 
journalistikens utvecklingsfaser, som benämns på samma sätt som titeln. Det 
antyder att tolkningen tagit över efter granskningen, men de menar istället att alla 
fyra faserna lever vidare parallellt. Det skulle dock vara intressant att se hur  
det ser ut idag, vilken av de olika rollerna som överväger och i så fall hur, eller 
om det rentav har inträtt en ny fas. Hur går det att granska makten, när en stor del 
av produktionen görs av fristående, ofta små produktionsbolag, som är beroende 
av att få nya uppdrag inom Public Service? 
För egen del har jag för avsikt att gå vidare med en undersökning inom 
dagspressen. Jag skulle vilja göra fallstudier på några väl utvalda dagstidningar 
inom till exempel två koncerner i landet. Och där göra mer omfattande intervjuer 
med såväl ansvariga utgivare som reportrar. Samt eventuellt genomföra 
innehållsanalyser. På det sättet kan jag gå ännu djupare i de resultat jag fått fram i 
den här undersökningen. Söka mer detaljrika svar, eftersom de ansvariga 
utgivarna som medverkat i den här undersökningen inte var benägna att svara på 
följdfrågor som krävde egna formuleringar. Hur ser möjligheterna ut för just de 
här tidningarna att utgöra tredje statsmakten i Sverige i dag? Finns den 
ambitionen kvar? 
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                                                                                                                     Bilaga1 

Enkät ansvarig utgivare: 
Enkätfrågor, C-uppsats, till ansvarig utgivare, största tidning i regionen. 
 
 
 
Enkät angående journalistikens funktion som tredje statsmakten   
 
Uppgifter om Dig 
 
a. Namn:  
 
b. Befattning: 
 
c. Tidningens namn: 
 
d. Ledarsidans politiska inriktning:  
 
 
 
1. Har ni kommunreporter/rar på er tidning?                                              Ja [__]         Nej [__] 
 
1b. Hur många?   [__]         Heltid [__]    Deltid (procent) [__] 
 
 
2. Har ni landstingsreporter/rar på er tidning?                                            Ja [__]         Nej [__] 
 
2b. Hur många?    [__]         Heltid[__]    Deltid (procent) [__] 
 
 
3.Har ni samhällsredaktion/samhällsgrupp på er tidning?                         Ja [__]         Nej [__] 

 
3b. Vilka områden bevakar den? 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
4. Har ni någon grävgrupp/ grupp för undersökande journalistik?           Ja [__]         Nej [__] 
 
4b. Hur många ingår i den och vilka kategorier (reportrar, fotografer, redigerare etc)? 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
5. Om ni inte har någon fast grävgrupp/ grupp för undersökande journalistik, förekommer 
den typen av arbete på något annat sätt?                                                                                             
 
Ja [__]         Nej [__] 
 
5b. På vilket sätt? 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
6. Om ni inte organiserar samhällsbevakningen på något av ovanstående sätt, på vilket sätt 
gör ni det istället ? 
  
- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 



  

 

 
7. Om ni organiserar bevakningen på något av ovanstående sätt, kommunreporter/rar, 
landstingsreporter/rar, samhällsgrupp/redaktion, grävgrupp eller grävande under andra 
former, hur viktig tycker du att de finns? 
 
                                     Inte alls viktigt [__]         Mitt emellan [__]                   Mycket viktigt  [__] 
 
7 b.Varför det? 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
8. Hur definierar du tredje statsmakten? 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
 
9. Hur viktigt tycker du det är att journalistiken lever upp till den rollen?   
 
Inte alls viktigt [__]         Mitt emellan [__]                   Mycket viktigt  [__] 
 
9 b. Var snäll och motivera: 
 
- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
10. Hur tycker du att er tidning lever upp till rollen som tredje statsmakten? 
 
                                                   Inte alls [__]         Mitt emellan [__]                 Helt och hållet [__] 
 
 
 
Om vi går tillbaka till 1997, hur såg det ut då? 
 
11. Hade ni någon/gra kommunreportrar då?                              Ja [__]     Nej [__]  Vet ej [__] 
 
11 b. Hur många?    [__]         Heltid[__]    Deltid (procent) [__] 
 
 
 
12. Hade ni någon/gra landstingsreportrar då?                            Ja [__]     Nej [__]  Vet ej [__] 
 
12 b. Hur många?    [__]         Heltid[__]    Deltid (procent) [__] 
 
 
 
13. Hade ni samhällsredaktion/samhällsgrupp på er tidning då?               
                                                                                                         Ja [__]         Nej [__]  Vet ej [__] 

 
13 b. Vilka områden bevakade den? 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                
 
 
14. Hade ni någon grävgrupp/ grupp för undersökande journalistik?        
                                                                                                        Ja [__]         Nej [__]   Vet ej [__] 
 
 
 
 



  

 

14 b. Hur många ingick i den och vilka kategorier (reportrar, fotografer, redigerare etc?) 
  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
15. Om ni inte organiserade samhällsbevakningen på något av ovanstående sätt, på vilket 
sätt gjorde ni det istället? 
  
- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
16. Om ni inte hade någon fast grävgrupp/ grupp för undersökande journalistik, förekom den 
typen av arbete på något annat sätt?                                              Ja [__]        Nej [__]  Vet ej [__] 
 
16 b. På vilket sätt? 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

                                                                                                                     Bilaga 2 
 
Förteckning mottagare enkät och inkomna svar enkät ansvarig utgivare 
 
Tillfrågade: Ansvarig utgivare vid största tidning i respektive län. Största tidning 
enligt Tidningsstatistiks årliga mätning i februari 2007.  
21 län med följande tidningar: 
 
 
1. Stockholms län: 

Dagens Nyheter; 347 100, Thorbjörn Larsson , chefredaktör och ansvarig 
utgivare, ob. Liberal  Svarat (ej Larsson, av informationsansvarig) 

Registrerad 

 

2. Uppsala län: 

Upsala nya tidning; 56 600, Lars Nilsson, chefredaktör och ansvarig utgivare,  
liberal 

Svarat 

Registrerad 

 

3. Södermanland: 

Katrineholmskuriren;12 700, Krister Wistbacka, chefredaktör och ansvarig 
utgivare, liberal                                             

Ej svar 

 

4. Östergötland:   

Östgöta Correspondenten; 59 300, Ola Sigvardsson, chefredaktör och ansvarig 
utgivare,  

ober. borgerlig        

Svarat 
 

5. Jönköpings län:  

Jönköpingsposten; 40 000, Hans Olovsson, chefredaktör och vd, oberoende                                             
Ej Svar 
 



  

 

 

6. Kronoberg:  

Smålandsposten; 39 600, Magnus Karlsson, tidningschef och ansvarig utgivare  

 moderat                                                   

Ej svar 

 

7. Kalmar län: 

Barometern / Oskarshamnstidningen; 43 600 moderat,  Gunilla Andreasson.,  
chefredaktör, tidningschef och ansvarig utgivare  

Svarat 

Registrerad 

 

8. Blekinge:  

 Blekinge läns tidning;36 100, Kerstin Johansson, chefredaktör och ansvarig 
utgivare  

 ob. Lib                                              

Ej svar 

 

9. Region Skåne: 

Sydsvenskan; 123 200, Peter Melin, ansvarig utgivare          

ob. lib                                

Svarat 

Registrerad 
 

10. Halland:   

Hallandspostten; 32 500, Sverker Emanuelsson, chefredaktör och ansvarig 
utgivare         ob. Lib.                                                        

Svarat 

Registrerad 

 

 



  

 

 

11. Västra Götalandsregionen: 

 Göteborgsposten; 242 700, Jonathan Falck, chefredaktör för allmänna 
redaktionen och ansvarig utgivare, liberal                                            

Svarat 

Registrerad 

 

12. Värmland   

Nya Wermlandstidningen;  56 600,  Staffan Ander, ansvarig utgivare, moderat 

Ej svar  

  

13. Örebro län:   

Nerikes Allehanda, 59 500, Ulf Johansson, ansvarig utgivare, liberal                                               
Svarat  

Registrerad 

 

14. Västmanland:    

Västmanlands Tidning (VLT), 45 400, Elisabeth Bäck, huvudredaktör och 
ansvarig utgivare,        liberal                  

Svarat                                     

 

15. Dalarna: 

 Dalademokraten; 20 200, Göran Greider, chefredaktör,  socialdemokratisk                              
Ej svar 
  

16. Gävleborg:  

Gefle Dagblad; 27 400 liberal, Christina Delby Vad-Schütt, chefredaktör,ansvarig 
utgivare, vd 
Svarat 

Registrerad 
                                 

 



  

 

17. Västernorrland:  

Sundsvalls tidning; 34 000 liberal, Kjell Carnbro, chefredaktör& ansvarig 
utgivare                                                         

Svarat                              

Registrerad 

 

18. Jämtlands län:  

Östersundsposten; 30 000, Bosse Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare,          
centerpartistisk                                           

Ej svar 

 

19. Västerbottens län  

Västerbottens-Kuriren; 39 000, Torbjörn Bergmark, chefredaktör och ansvarig 
utgivare    frisinnad liberal 

Svarat  

Registrerad 

 

20. Norrbottens län:  

Norrländska socialdemokraten (NSD); 40 000, Lennart Håkansson, tidningschef, 
vd, ansvarig utgivare  socialdemokratisk                               

Svarat 
Registrerad 

  

21. Gotland  

Gotlands allehanda;10 400, Robert Gahnfelt, Redaktionschef/Ansvarig utgivare, 
oberoende                     
Svarat 

Registrerad 
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Intervjufrågor C-uppsats Karin Sjöberg personligen till fem aktiva reportrar på 
fem olika lokaltidningar. 
 

1. Namn, ålder, typ av tjänst, år i yrket. Tidning, politisk inriktning ledarsida. 
2. Har du haft något speciellt uppdrag tex. kommunreporter? 
3. Hur många tidningar finns det i din kommun/ din region? Vilken politisk 

inriktning har de olika ledarsidorna? Vem äger tidningarna? Hur ser 
konkurrensen ut? 

4. Vilken funktion tycker du att tidningen fyller i kommunen/regionen? 
5. Hur har ni organiserat arbetet på redaktionen? Hur bevakas kommun, 

landsting, politik? 
6. Har ni samhällsgrupp, kommun- och landstingsreporter eller liknande? 
7. På vilket sätt arbetar de? 
8. Finns det möjlighet att göra arbeten av mer undersökande karaktär, dvs 

självständiga undersökningar?  
9. Eller finns det någon typ av journalistik som kanske inte är riktigt 

självständigt, undersökande som ni på tidningen eller du tycker är av 
undersökande karaktär? Vad är det?  Hur organiseras det arbetet?  

10. Hur ser du på lokaltidningarnas funktion i demokratin? 
11. Hur skulle du definiera tredje statsmakten? 
12. Hur tycker du att din tidning lever upp till den rollen? 
13. Hur tycker du att lokaltidningarna lever upp rollen som demokratins 

bevarare/vakthund generellt? 
14. Om du jämför idag med 1997, tio år tillbaka i tiden, tycker du att det har 

skett några förändringar i kommun/landstings/politik bevakning? I så fall 
vilka? 

15. Några förändringar när det gäller arbeten av mer undersökande karaktär? 
16. Hur värderar du den förändringen? Vad beror förändringen på, anser du? 
17. Hur ser du på utvecklingen av kommun-, landstings-, politisk och 

undersökande journalistik i framtiden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

         Bilaga 4 
Sammanställning utskrift intervjuer reportrar 
 
Här nedan har jag gjort en sammanställning av de utskrifter jag gjort av 
intervjuerna. Ett fåtal frågor som inte gett väsentlig information utifrån den här 
undersökningens frågeställning har jag valt att inte ta med här.  
Jag har sammanställt svaren utifrån min utskrift av intervjuerna under respektive 
fråga.   
Svaren på frågorna sex och sju , som handlar om samhällsgrupp och hur de 
arbetar tar jag bort eftersom det visade sig att tidningarna inte hade den typen av 
grupper/redaktioner.  Svaren på fråga nummer åtta och nio har jag slagit ihop, 
eftersom intervjupersonerna generellt inte använder undersökande grävande 
journalistik i enbart begreppet helt egna undersökningar, jag återkommer till detta 
i diskussionen.  
Eftersom jag avidentifierat de intervjuade personerna väljer jag här att kalla dem 
a,b,c,d och e.   

 
Vilken funktion tycker du att tidningen fyller i kommunen/regionen? 
a)Vi ska granska, informera och underhålla samt vara ett forum för debatt. 
Kan inte säga att det ena är viktigare än det andra. Helheten är viktigast.  
b)Vi är nyhetsmonopol- ledande. Kommunjournalistiken informerar 
kommunpolitiker om (vad som händer i) kommunen. Makthavare och andra 
utanför offentlig sektor, privata näringslivet och föreningsliv kommer till tals 
på ledarsida och debatt. Allmänheten får hyfsad bredd, skvaller (bråk mellan 
partier), breda angelägna frågor, information som också leder till debatt. Man 
ser effekter på insändarsidor och debatt i fullmäktige. Vi har stor 
genomslagskraft i andra medier och hos aktiva , informatörer och 
opinionsbildare. Informationskälla viktigast. (NN) är en saklig tidning, ofta 
refererande och rapporterande- lite DN - stuk. (NN) saknar konkurrens, om vi 
– jag inte kan komma på en presskonferens flyttas den. Vi har en ohyggligt 
stark position. Jag har hållit på med kommunjournalistik i 20 år.  Jag har en 
stark position på tidningen. Det tjänar förhoppningsvis läsarna på. Det är ett 
stort ansvar.  
c)Att vara den främsta informationskällan. Har det inte stått i (NN) så är det 
ingen nyhet. Vi har ett ansvar, vi fyller en viktig funktion. Ska granska 
makten. Nu har vi en serie om assistansbolag, ett grävjobb. Med tanke på att 
vi är ensamma är det viktigt att släppa fram alla möjliga åsikter på debatt 
sidan. Jag tycker att det är högt i tak.  
d)(NN) är det viktigaste nyhetsmediet. Ambitionen är att sätta nyhetsagendan 
i (Staden). (NN) är störst och har lång tradition, folk litar på (NN). När man 
pratar med politiker som jag gör hör man att de läser och bryr sig om vad som 
står i (NN). 
e)Fyller en funktion som stor regiontidning. Ger rätt mycket faktaunderlag, 
om man vill ha en hygglig uppfattning av vår region, den ger insikt i vad som 
är på gång. Ger instrument till våra läsare. Men den ska också vara 
underhållande och roa, ge reportage och glada intervjuer.  Mottot är: man ska 
klara sig med bara (NN) även om man är intresserad av utrikespolitik, 
inrikespolitik och kultur, till exempel.  
 
 



  

 

Hur har ni organiserat arbetet på redaktionen? Hur bevakas kommun, 
landsting, politik?  
a) Landstingsgrupp med två reportrar, kommungrupp med tre reportrar. 
Kommun- och landstingsreportrar bevakar i de flesta fallen politik i stort. Till 
exempel om någon minister kommer på besök. 
b) Vi har en speciell landstingsreporter, när politik i allmänhet ska bevakas är 
det oftast jag eller landstingsreportern som tar det. 
c) Politik: kommun och landstingsreportrarna, de är mest insatta. I övrigt se 
fråga 2 
d) Landsting, en landstingsreporter. Kommunen har jag ansvar för 
Kommunstyrelse och kommunfullmäktige plus tekniska - och 
socialförvaltningarna. Övriga nämnder och förvaltningar är fördelade på tre 
andra reportrar 2+2+1 nämnder.  Jag har det övergripande ansvaret. Vi pratar 
med varandra men har inte möten. Politiken, ministerbesök till exempel är inte 
uttalat att kommun-  och landstingsreporter har ansvar, men det blir så 
eftersom det även har koppling till lokal politik. Och berör det skolan, tar 
skolreportern det, om det berör landstinget tar landstingreportern det, 
övergripande frågor tar jag.  
e) Vi har en kommunreporter, men det är på väg bort, det ska bli en 
samhällsreporter. Nu har vi en kommunreporter med huvudansvar för 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Sedan har vi delat ansvar mellan 
3-4 personer på olika sakområden. Jag skriver om tekniska nämnder, bygg- 
och fastighetsnämnd. Landsting har vi ingen speciell reporter. Vi har en 
nyhetsreporter som har i uppdrag att hålla koll på landstingsfrågor och där 
ingår sjukhuset. Politik i stort täcks in av de här personerna. Totalt är vi fem 
som jobbar med samhällsfrågor, sedan har vi också lokalredaktionerna. 
 
Här nedan fogar jag samman svaren på två frågor, eftersom de är 
närbesläktade: 

  
Finns det möjlighet att göra arbeten av mer undersökande karaktär, dvs 
självständiga undersökningar? OCH 
Eller finns det någon typ av journalistik som kanske inte är riktigt 
självständigt, undersökande som ni på tidningen eller du tycker är av 
undersökande karaktär? Vad är det?  Hur organiseras det arbetet?  
a) Jag tycker det. I och för sig att det är alldeles för lite. Men chefen har sagt 
att han säger ja när han får förslag från reportrar. Det finns möjlighet men få 
utnyttjar det. Det är lite slentrian och bekvämlighet. Man kan det dagliga och 
det kan vara svårt att ge sig ut på djupt vatten. Arbetsledningen skulle puscha 
på mer, den kunde trycka på mer och komma med fler idéer. Senaste halvåret 
har vi gjort bra om Sverigedemokraterna som kommit in för första gången i 
fullmäktige. Det fanns konstigheter om vem som skulle sitta där och vilken 
politik de skulle föra. Sedan har vi gjort om hot och våld inom politiken. Och 
så har vi undersökt protokoll och motioner. 
b) Ja, från och till finns det funnits grupper för grävande. Själv har jag jobbat 
löpande. Man kan kolla om det har blivit bättre eller sämre i skolan, men det 
är svårt att hitta mått. Enda sättet är egentligen att vara där, i klassen. Allt är ju 
redan mätt och vägt i kommunen, det finns statistiska underlag som inte 
behöver misstros, som går att verifiera. Svårt att hinna med självständig, 
granskande journalistik. Men jag har svårt att tro att jag missat något av 



  

 

dignitet. Vi har nog inte missat mycket. Vi har nog fått några guldspadar. Det 
fanns en grupp, alla som ville fick söka dit. Till slut hade alla som ville varit 
med. Nu ska vi köra i höst igen.  
c) Ja vi pratar om det vi får några dagar. Vi arbetar ofta två och två i 
kommungruppen, till exempel om kommunens ekonomi och barnomsorgen. 
Vem som helst kan göra gräv. Jag har gjort om (Stadens) SK. Vi gör ett större 
gräv varje höst och vår, plus minigräv. Man kan få någon vecka. Vi har fått 
guldspade och några nomineringar./Ja, man lägger fram förslag till 
nyhetschefen och så tas det i ledningsgruppen. Det brukar inte vara något 
problem om man har en bra idé.  
d) Det går. Men det är en fråga om resurser och tid. Det är klart att det finns 
utrymme, men man måste bevaka sitt vanliga område samtidigt. Inför valet 
skrev jag mer djuplodande om olika ämnen och ämnesområden.  För mig är 
det mycket löpande. Emellanåt kan man göra övrigt. Nu i sommar har vi några 
serier. Det behövs att någon reporter tar initiativ. Det finns ingen grävgrupp. 
Det är upp till den enskilde. Man kan gå till nyhetschefen men man får vara 
medveten om att man inte kan få så mycket extra tid. Det är mycket sällsynt 
att ett reportage får ta en vecka. Man får ta det när det finns tid över. /Ja, vi 
bygger på befintligt material, men syr ihop det till en helhet, från olika håll till 
exempel kommun och länsstyrelse. Man kan få ja, från nyhetschefen, och kan 
man producera artiklar löpande varje dag så är det okej. Vi är en så pass liten 
tidning så att vi inte kan avvara reportrar.  
e) Ja, man kan få tid, man får möjlighet att göra jobb, men det är nog länge 
sedan någon var helt vikt för att göra det. /Man kan få hyggligt utrymme för 
att göra ett jobb, även om man få göra vissa jobb som nyhetschefen lägger ut. 
Just nu har vi en reporter som jobbar med undersökande jobb, jag tror att hans 
tjänst ser ut så.  
 
Hur ser du på lokaltidningarnas funktion i demokratin? 
a) Kommunreporter: Informera (Stads)- borna. De ska veta vad som är på 
gång. Vad som händer. Vi ska kunna undersöka om det stämmer det 
politikerna säger, är skolan bra? Tidningen ska vara öppen för debatt där alla 
kan delta. Ju tidigare man skriver desto bättre kunskaper har folk inför 
kommande beslut. Men risken är att man skriver för många gånger, förslag, 
beslut, beslut (i alla olika instanser). Ju större fråga desto tidigare bör man 
skriva.  
b) Den är viktig. Ett flöde av nyheter som de flesta medborgare har nytta av. 
Låter man (Stadens) sidor vara 4-5-6 sidor så får man en ohyggligt bra bild av 
förslag, beslut, reaktioner bland folk.  Tidningen är debattforum, vakande öga 
som gör att makten skärper sig.  Moralen och demokratin hade nog inte 
fungerat som det gör utan lokaltidningen. Kommunen har rensat upp i regler. 
(…..) är en mycket öppen kommun. Har öppna möten. Men få går dit. 80 
procent av kommunjournalistiken handlar om idéer och förslag. Vi tvingar 
politiker och tjänstemän att stå på tå.  Det är kul att vara först, beslut går i en 
lång kedja, ju längre fram i kedjan, desto mer avtar mitt intresse, förmodligen 
även läsarnas. Då kan man reagera, konsekvenserna kommer sedan. När det 
kommer i kommunfullmäktige blir det bara en notis. 
c) Vi spelar en viktig roll. Vi har en stor roll även om det sägs att 
papperstidningen är på väg ut. Med tanke på allt som surrar i etern tycker jag 
att papperstidningen och seriös journalistik blir allt viktigare och nu när 



  

 

webben snuttifierar. Det är viktigt med seriös journalistik när det gäller 
kommun och näringsliv och arbetsmarknad. Det är viktigt att visa på problem, 
hur äldre drabbas . Ingen annan kan beskriva det. Där är vi lite statsmakt. Om 
vi visar på problem så händer det oftast något. Viktigt, om man jämför med 
kvällstidningarna som snart är bara nöjessidor.  
d) Försöker tänka på det. Viktigt att medborgarna får ta del av kommunala 
beslut. Vi är en viktig del i det. Det är via oss de som bor i (Staden) får del av 
det.  Det är via oss och (Konkurrenten) som de får veta vad som händer. Det 
är ju få som går dit (till kommunen) och läser. De ska kunna ställa politiker till 
svars. Vilka beslut som tas och hur de kommer att påverka. Vi ska också 
informera politiker. Politikerna refererar ofta till (NN) eller (Konkurrenten). 
De tar initiativ utifrån vad vi bevakat. Det är hela tiden viktigt att informera 
folk. Information i tidningen ger folk möjlighet att ta initiativ. Vi är den 
informationskälla de har om de vill vara med och påverka på olika sätt.  
e) Det borde vara: Servera instrument. Vara tidigt ute, med viktiga 
förändringar i synnerhet som vi är ganska ensamma om sånt som kan påverka 
människor. Så att de kan reagera.  Så att de i ett tidigt stadium kan ta ställning. 
Det är den viktigaste rollen. Det ska vara relevant, korrekt och sakligt. Vi ska 
vara tidigt ute. Långt innan besluten är fattade. Är: resursfrågorna sätter en 
gräns och det gör att rapporteringen flyttas längre fram i beslutskedjan. Att ta 
egna initiativ är svårt. Till exempel idag har vi byggnadsnämnd, det är flera 
nya frågor och nu vet man ju att de gått långt i beslutsprocessen. Det är 
oerhört konstigt att oppositionspartierna inte nyttjar oss mer. Nu växer 
kommunen som de flesta stora kommuner.  

      
Hur skulle du definiera tredje statsmakten? 
a) Tredje statsmakten är granskande. Och informerande. Kontrollerar att de 
andra statsmakterna sköter sig.  Vi utövar ingen egen makt utan håller koll på 
dem med reell makt, om de gör vad vi som samhällsmedborgare vill.  Får jag 
valuta för pengarna? Bra skola för skatten? Är de korrumperade och i vilken 
riktning vill (kommunens) politiker gå? 
b) Tredje statsmakten? Det kan inte jag, spontant. En enda makt som 
konkurrerar med kapitalet. Intressena, industrikapitalet kan möblera om i 
demokratin, med en borgerlig regering går det smidigare. Den ekonomiska 
makten är den viktiga. Jag granskar den ekonomiska maktens hantlangare 
(kommunpolitiken) som arbetar för folkets bästa. Tror inte det finns någon 
tredje statsmakt. Medievärlden totalt med tidningar, radio och tv utgör ju 
förstås en maktfaktor. Om de inte fanns kunde det bli rena vilda västern.  
c)Vi har en stor makt. Vi kan faktiskt påverka makthavarna så att det blir 
förändringar, så att de drar öronen åt sig när vi skrivit om dem. Till exempel 
skoldebatt, föräldrar och barn har fått komma till tals när det inte har blivit 
någon ändring, och även om trafik.  
d) Vår uppgift är att granska och förmedla, informera saker på ett korrekt sätt 
så långt det går på ett opartiskt sätt till människor i som bor i (Staden) så att de 
kan vara med och påverka. Vi sitter på agendan om vad politikerna gör och 
hur folk i olika positioner agerar, även andra ledande personer. Vi ska ställa 
kritiska frågor, ställa människor till svars för beslut som verkar tvivelaktiga, ta 
reda på saker som medborgarna själva inte kan ta reda på.  
e) Media ska vara undersökande, ha en granskande roll mot beslutande och 
verkställande makten. Men man kan ifrågasätta talet om den tredje 



  

 

statsmakten. Och att jobbet är ett kall. Jag tror inte på att vi mystifierar vårt 
jobb som jag tycker illa om. Som om vi var givna en roll från Gud och 
konungen. Men jag tror att vi har ett jobb som alla andra. Jag ifrågasätter hela 
resonemanget. Men det är självklart att vi ska vara granskare. Men som det är 
nu blir det för prestigefyllt. Risken är att vi ser oss som en makt och inte som 
en tjänsteman. Risken är att vi jämställs i en maktstruktur.  
 

 
     Hur tycker du att din tidning lever upp till den rollen? 

a) Vi är duktiga på att informera om vad som händer, men mindre duktiga på 
att granska det som sker.  
Ett dilemma är att vi inte har de där idéerna. Det positiva är ju att det kan vara 
bra. Men det kan bero på att vi har dålig fantasi. Jag skulle vilja granska 
kvalitén (på kommunens verksamhet). Särskilt om skolorna har olika betyg. 
Jämföra äldrevården med andra kommuner, nu krävs det tips eller misstanke. 
(Gör inte självständiga undersökningar). Vi är inte revisorer i den meningen. 
Det måste finnas en hypotes eftersom vi inte har obegränsat med tid.  
För ungefär tio år sedan blev vår tidning nominerad till guldspade för 
nyhetsgrafik.  
b) Generellt har vi vakna medier. De är garant för någon form av hut och hyfs. 
(NN) gör det bra, den är en obunden tidning. Chefredaktören har en klar 
publicistisk inriktning. Om vi hade råd kunde vi göra en större tidning med 
fler sidor med. Bredare bevakning. Vi har bristande bevakning på näringslivet, 
svårt med slutna rum. Vi granskar inte dem som har den reella makten.  
c) Det varierar. Med tanke på vår ställning att vi är ensamma lever vi upp till 
det. Vi vet att det tar skruv om vi skriver om något. Vi skulle kunna vara ännu 
vassare. Jag skulle tro att vi hade tagit fler chanser om vi hade haft en 
konkurrent. Det räcker med antalet reportrar, men man kan inte vara färre 
heller. Nämnderna har öppna möten, men det är mest (NN)-reportrar där. 
(NN) satsar på kommunjournalistiken.  
d) Ganska bra. Klart att vi hade mer resurser att göra granskningar, 
djuplodande granskning, så kunde vi göra mer. Bra på att skildra det som 
händer i (Staden) och ställa makthavare och politiker till svars. Bra på att sätta 
fokus på de saker som är viktiga. Jag tycker att vi är nära människorna. Om 
jag fick önska: ännu mer granskande möjligheter, och att ta egna initiativ. Vi 
har diskuterat i facket att en reporter varje vecka skulle kunna vara friställd för 
att göra artiklar eller reportage. Vi skulle kunna lyfta fram det som inte 
kommer fram i den dagliga rapporteringen. Jag tror inte att det har funnits 
någon grävgrupp tidigare.  
e) Inte så bra som vi borde. Vi är informationsspridande och det är viktigt. Vet 
inte om granskande och undersökande är viktigare. Folk kan dra egna 
slutsatser när de får insikt. När det gäller information gör vi ett hyggligt jobb. 
Men jag skulle vilja att vi hade mer rent granskande jobb.   

 
Hur tycker du att lokaltidningarna lever upp rollen som demokratins 
bevarare/vakthund generellt? 
a) Svårt att ha en uppfattning om det. Tror att det behövs mer granskning 
generellt. 
b) Rätt bra debatt -  och insändarsidor ger proffsen spelrum. De kan debattera 
olika ideologiska uppfattningar. 



  

 

c) Jag tror att lokaltidningen har en mycket viktig roll. Tidningsdöden har 
gjort att det tyvärr ofta bara är en tidning på varje ort. 
d) Lokaltidningarna är viktiga. Ganska bra, även om det är olika på olika håll. 
Där det finns lokaltidning som rapporterar lokala nyheter. Men det finns ju 
områden där det inte finns någon lokaltidning alls. Men jag tror att 
lokaltidningen fungerar hyfsat och göra ett ganska bra jobb. Ett problem är att 
alla inte har lokaltidningen. Det finns många som inte tar del av lokala 
bevakningen. De blir ju inte informerade och har inte lika stora möjligheter att 
påverka.  
e) Jag har ingen riktigt bra översikt. Men med utgångspunkt ifrån de resurser 
som finns tycker jag att mycket bra görs. Men variationen verkar vara stor. I 
vissa fall kan man undra om de ifrågasatt något alls. Egentligen är det svårt att 
ha en uppfattning.  

 
Om du jämför idag med 1997, tio år tillbaka i tiden, tycker du att det har 
skett några förändringar i kommun/landstings/politisk bevakning? I så 
fall vilka? 
a) Tycker inte att det förändrats så mycket. Lite mindre självständiga jobb. Då 
mindre personfrågor. Vi har blivit färre och produktionstakten har drivits upp, 
även om (Konkurrenten) har det ännu sämre. Det är inte så att man frågar sig 
vad ska vi granska idag. Mer vad ska vi fylla tidningen med idag.  Det gäller 
hela tidningen, inte bara kommunbevakningen. Vi gör mest säkra grejer, vågar 
inte lika ofta gå på osäkra jobb. 
b) Vi är något vassare idag , bredare. Närmare läsarnas vardag. Vi tar oftare in 
de berörda i nyhetsbevakningen. Det har blivit lättare för läsarna när artiklarna 
blivit kortare, ofta 1800 tecken + två faktarutor. Det blir ett problem med 
korta artiklar där man förlorar sammanhangen, men å andra sidan är det fler 
som läser artiklarna. Det finns utrymme att skriva analys och krönikor också. 
Bevakningen ser ut ungefär som för tio år sedan.  
c) Vi bevakar kanske lika mycket, men är mer kräsna. Vi släpper mer saker 
och tar det vi tror att folk är intresserade av Vi kan gå på Presskonferens och 
sedan avgöra om det ska publiceras. Vi är mer kritiska och rapporterande än vi 
var för tio år sedan. De flesta av oss har varit med rätt länge.  
d) Svårt att svara på.  
e) Svar från fråga 7: Men vi har skurit ner kommunbevakningen. För några år 
sedan hade vi tre heltider som enbart jobbade med (kommunen). Snart har vi 
en samhällsreporter som ska innefatta det mesta. Svar från fråga 14: knappt 
en. Men å andra sidan är fler inblandade idag. 1997 hade vi även en 
landstingsreporter.  
 
Några förändringar när det gäller arbeten av mer undersökande       
karaktär i dag jämfört med för tio år sedan?  
a) Samma som ovan. Men generellt blivit lite mindre. Fokus ligger nu på 
webb och tv, snabba nyhetsmedier. Där finns drivet nu, satsning och 
utveckling. Man orkar inte satsa på allt hela tiden. 
b) Se svar på tidigare fråga. 
c) Vi hade en del undersökande journalistik redan då och det är ungefär 
detsamma nu som då.  
d) Se svar på tidigare fråga.  



  

 

e) Vi har gått från att det funnits en pott där det gick att söka pengar för 
projektförslag. Man hade en tydlig utformning för att jobba med 
undersökande jobb. I dag är det en som gör det. Vi har inte de riktigt långa 
jobben. Nu gör vi jobb på kortare tid, Men jag är inte säker på att det blir 
sämre. Lite kortare, snabbare ger bra resultat, men det är för få sådana. (NN) 
har varit nominerat till en guldspade. Det som blir kan bli rätt bra idag. . Vi 
har gått från att bilda en grupp och till att det finns pengar. Det har blivit 
mindre prestigefyllt. Det som var bra då var att vi hade en levande diskussion, 
medvetenhet och vi kunde gå kurser i undersökande journalistik. Nu är 
diskussionen borta, den sprids inte på redaktionen. Undersökande journalistik 
handlar inte nödvändigtvis om att få en vecka. Risken är att medvetenheten 
försvinner. Folk blir lata och ids inte fråga för ingen frågar efter det.  

 
Hur ser du på utvecklingen av kommun-, landstings-, politisk och 
undersökande journalistik i framtiden? 
a) Det kan bli bättre och det kan bli sämre. Risk med utvecklingen är att det 
blir sämre journalistik, att man får ännu mindre tid att göra undersökande 
jobb.  
Å andra sidan får vi webb - tv, snabba nyheter och då kan papperstidningen 
ägna sig åt fördjupning, då tvingas den till och får möjlighet till att göra 
undersökande, fördjupande journalistik. 
b) Det blir viktigare och viktigare. Det finns ju offentlig information via 
offentliga handlingar. Det är mer lättillgängligt nu. Det finns reportrar som 
kan hantera och analysera sådan information bra. Fler och fler makthavare 
uttrycker sig på bloggar och partierna på hemsidorna. Det blir ett större fält att 
beta av. Mycket information måste sållas bort och det ställer stora krav på 
reportrarna. Ju mer som publiceras på nätet desto viktigare blir det att behålla 
de personliga kontakterna. Nätpubliceringar ska gå snabbt och kan bli fel, en 
del tycker att det inte är så farligt, men det är klart att det är förödande. Risken 
blir att en sak sägs på nättidningen och en annan i papperstidningen. 
Informationen måste kontrolleras på ett bättre sätt. Med mer publicering på 
nätet riskerar analyserande och fördjupande texter att åka på stryk. Snabba 
händelsenyheter blir snabbt och ytligt och förhoppningsvis rätt.  Som en lång 
puff. Risken är att man plockar bort för mycket. Det ställer högre krav på 
redaktionen. Det gynnar inte information och tyngd.  Och det påverkar 
papperstidningen. Tendensen från cheferna är att snabbhet och format smittar 
av sig till papperstidningen. Det blir korta och snabba texter där också, 1500- 
1600 tecken. Det är inte mycket för att förklara komplicerade saker, det går 
aldrig hem hos makthavarna. Det gynnar den snabbe och slarvige läsaren. Det 
haltar att papperstidningen ska vara fördjupande. Risken är att webben smittar 
papperstidningen i stället för tvärtom.  
c) Jag tror att här kommer vi att satsa på att behålla den här nivån, det finns 
inga andra signaler. Med tanke på vad som händer i samhället har vi en 
funktion att fylla. 
d) Vet inte om jag ser så jättepositivt på framtiden. Man ser tendenser från 
tidningsföretag som slimmar organisationer. Jag ser inte att det kommer att 
finnas fler reportrar till den här typen av bevakning. Ser att samhället i stort 
finns i fokus.  Jag tror att lokaltidningarna kommer att finnas kvar, men inte 
att förändringarna blir positiva i framtiden. Det vore bra om det fanns lika 
mycket resurser som idag. Men man ser ju sammanslagningarna av tidningar 



  

 

och neddragningar. Jag vet inte om någon tycker att det är lönsamt att satsa på 
den här typen av journalistik, men jag hoppas på resurser till 
samhällsbevakning annars förlorar man mediernas demokratiuppdrag.  Men 
det är ju tveksamt om de ser den typen av journalistik som lönsam.  Mycket 
beror på vad som händer med presstödet just nu.  Om det tas bort försvinner 
(Konkurrenten). Mycket är upp till att det finns reportrar och att det finns 
samhällsbevakning och att det finns bra granskande reportrar och redaktioner 
som satsar . Det finns goda möjligheter fortfarande. Det beror på vad 
tidningen vill ha och är beredd att satsa på.  
e) Här befarar jag att det blir ännu mer av sent rapporterande. 
Beslutsrapportering. Att bevaka kommun och landsting som blir mer 
komplexa kräver ökad medvetenhet att hantera det. Vi kanske inte kan möta 
det. Vi får grejer serverat och vi köper det. Då utvecklingen går mot mindre 
spaltutrymme. Kommunen och landstinget har fått upp ögonen för 
möjligheterna. Vi gick från fullformat till tabloid och nyhetsutrymmet skars 
ned, det spelar också roll, man får mindre utrymme för den här bevakningen. 
Såvida inget oförutsett händer i tillexempel redaktionsledning eller 
företagsledning.   

 


