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Abstract 
 
The passive municipality reporter – A study about the critical reviewing journalism in 

Piteå-Tidningen´s and Norra Skåne´s municipal news.  

 

The purpose with this essay has been to explore if the numbers of articles about 

municipal activities in Piteå-Tidningen and Norra Skåne is high or low. I have 

collected articles during two weeks from each paper and compared the texts to a few 

criterion. The result isn´t funny to read for those who honour the reviewing ideal. 

Only one out of eleven articles in the category municpal journalism is investigating. 

 

This has been realated to earlier research and a theory about how media is espected to 

behave in the society. Researchers has shown that articles about municipal activities 

often is the result of a passive journalism and points out a number of reasons to why 

the reporters isn´t more critical.  
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Author: Henrik Nordell 
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Keywords: Municipal journalism, critical journalism, media theory, quantitative 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur stor mängd av artiklarna om 

kommunal verksamhet i Piteå-Tidningen och Norra Skåne som är kritiskt granskande. 

Det finns en brist på undersökande journalistik i svenska lokaltidningar. Det visar 

både resultaten från tidigare forskningar och resultatet från undersökningen som gjorts 

i den här uppsatsen. Slutsatsen är ganska deprimerande för den som hyllar gransk-

ningsidealet. Cirka nio procent av texterna är undersökande och tre procent av dem 

har nått upp till det hårdare kravet på en kritisk granskning. 

 

Kommunreportrarnas passivitet bekräftas gång på gång. Det relateras till en normativ 

teori som handlar om hur media och journalister förväntas bete sig i samhället. Att 

informera, granska och spegla åsikter är vanligt uppräknade funktioner. Men som 

slutsatsen visar är det brist på granskning av kommunala verksamheter. Istället kän-

netecknas en del av kommunjournalistiken av referat från kommunfullmäktige och av 

att fakta inte kontrolleras mot mer än en källa. Det handlar mer om en viljelös infor-

mering.  

 

Historisk har det skett en förändring från en tid då reportrarna satt med på de politiska 

partiernas möten och tyst antecknade vad som sades. Idag är journalisternas mer 

självständiga och kritiska till makthavarna. På Piteå-Tidningens och framförallt Norra 

Skånes redaktioner har emellertid förändringen skett långsamt. Där finns det fortfa-

rande reportrar som skildrar kommunala nyheter på politikernas och tjänstemännens 

villkor. Att använda två av varandra oberoende källor för att bekräfta deras informa-

tion kan ses som ett enkelt ideal att uppfylla. Men faktum är att få artiklar uppfyller 

detta krav. 

 

Det hela kan få konsekvenser för demokratin om det är så att makthavarna inte kon-

trolleras i sitt arbete och lokalpressen bara blir en kanal för politikerna ut mot folket. 

Maktmissbruk och missförhållanden kan döljas och det leder mest troligt till en dålig 

kvalitet på kommunala verksamheter. Därför är det viktigt att journalister undersöker 

vad de inflytelsefulla politikerna och tjänstemännen sysslar med. 
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1. INLEDNING 
Enligt tidigare undersökningar består en tredjedel av lokaltidningarnas redaktionella 

innehåll av kommunala nyheter (Nygren 1999). De handlar om allt från budgetförslag 

till renovering av skolor och skildras med hjälp av olika journalistiska arbetsmetoder 

och presentationssätt. Rapporteringen och granskningen av kommunens verksamhet 

är viktig för vårt demokratiska samhälle. Den behövs för att informera läsarna om vad 

som är på gång inom kommunen och för att avslöja missförhållanden av olika slag. I 

en demokrati krävs det att medborgarna är delaktiga i de förändringar som sker, att 

delta i debatter och se till att våra representanter i kommunfullmäktige har legitimitet 

att ta beslut som kan påverka våra liv.  

 

Kritisk journalistik är därför en utmärkt metod för att hindra maktmissbruk och för att 

visa medborgarna om politiker bör få vårt förtroende eller inte. Ett exempel (som inte 

är en fara för demokratin) är granskningen av vilka kommunalråd som betalar tv-li-

cens. En del av dem betalade inte denna lagstadgade avgift och hittade på olika bort-

förklaringar. Att inte bryta mot lagen är självklart en förutsättning för att ett samhälle 

ska fungera väl. 

 

Exemplet är inte direkt någon granskning av maktmissbruk, men det visar hur vissa 

politiker förhåller sig till lagar och regler. För bara 50 år sedan hade det varit ganska 

tveksamt att göra en sådan undersökning. Då skulle journalisten helst skriva utifrån 

tidningens politiska sympatier och främst ägna sig åt att passivt förmedla vad kom-

munfullmäktige och kommunnämnder talade om på sina möten (Hadenius & Weibull 

2003). Sedan dess har journalistiken blivit mer professionell. Forskning visar att fler 

av kommunartiklarna blivit granskande och att ämnena till artiklarna väljs ut mer 

självständigt. Beroendet av de kommunala politikerna har minskat vilket leder till 

bättre granskning (Larsson m.fl. 2006). 

 

Frågan är dock exakt hur bra granskningen är och ifall det bedrivs en kritisk journa-

listik gentemot kommunerna. Den frågan ska undersökas i denna uppsats. Idealet om 

granskning är nämligen det mest önskvärda bland journalister. Det har sedan journa-

listikens professionalisering på 1960-1980-talet varit ett mål för de flesta reportrar att 

avslöja maktmissbruk och missförhållanden. På andra plats kommer idealet om att 
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sprida information till läsarna. Det visar hur journalisterna vill arbeta. Men det är 

tveksamt om verkligheten stämmer överens med idealen. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet är att undersöka hur stor andel av artiklarna om kommunal verksamhet i Piteå-

Tidningen och Norra Skåne, som är undersökande respektive kritiskt granskande. Un-

dersökningsperioden sträcker sig mellan 2007-02-05 och 2007-02-17. 

 

� Hur stor andel av tidningarna består av kommunala nyheter? 

� Hur stor andel av artiklarna är undersökande? 

� Hur stor andel av artiklarna är kritiskt granskande? 

 

1.2 Avgränsningar 

Forskningsområdet kommunjournalistik är väldigt stort. Det inrymmer såväl demo-

kratiska aspekter som journalistiska arbetsmetoder. Därför är det tvunget att göra re-

lativt snäva avgränsningar i undersökningen. De andra delarna kan man ta upp senare 

i en analys eller i en diskussion. 

 

De två tidningar jag valt att undersöka är Piteå-Tidningen och Norra Skåne. Piteå-

Tidningen har sin huvudredaktion i Piteå (ganska självklart). Det är en kommun med 

cirka 40 000 invånare. Tidningen har beteckningen socialdemokratisk vilket innebär 

att ledarredaktionen har en socialdemokratisk ideologi. Det är även Socialdemokra-

terna som har de flesta mandaten i Piteås kommunfullmäktige. Norra Skåne har näs-

tan likadana förutsättningar och det är därför jag har valt de två tidningarna. Norra 

Skåne har sin huvudredaktion i Hässleholm, en kommun med cirka 50 000 invånare. 

Tidningen har centerpartistiska sympatier. Det är även Centerpartiet som har styrt 

Hässleholm en längre tid. Nu består majoriteten i kommunfullmäktige av de borger-

liga samarbetspartierna (Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Modera-

terna). 

 

Likheten finns inte bara i kommunernas storlek och mellan ledarredaktionernas sym-

patier och kommunfullmäktige. Tidningarna bedriver dessutom en likartad journalis-

tik och riktar sig till samma målgrupp. Det beror på att de båda är lokaltidningar med 

stor täckning och har formats efter givna mallar. 
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Även en avgränsning görs i urvalet av texter. För det första ska jag endast undersöka 

redaktionella nyheter. Jag bortser därmed från ledare, krönikor, insändare och debatt-

artiklar som främst innehåller åsikter från skribenten själv. Anledningen till det valet 

är att jag vill analysera de artiklar som anses vara trovärdiga och kan ha skapats med 

granskningsidealet som utgångspunkt.  

 

För det andra görs avgränsningen i att bara undersöka de artiklar som har med kom-

munens verksamhet att göra. Det är emellertid inte alltid enkelt att veta vad som är 

kommunalt eller inte. När det inte framgår i texten (om exempelvis vissa kommunala 

bolag) krävs det en viss efterforskning. De texter som kontrolleras i undersökningens 

första steg kan därför handla om allt från utställningar i skolor till kritik mot myndig-

heter. 

 

Jag kommer att undersöka artiklar från tidningarna under två veckor: måndagen den 5 

februari till lördagen den 17 februari år 2007. Anledningen till att jag valt att under-

söka två veckors nyhetsartiklar är att detta bör ge ett rättvist underlag för vad lokal-

tidningarna vanligtvis rapporterar om under nästan alla givna perioder. Bortsett från 

valperioder och då budgeten arbetas fram. 
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2. BAKGRUND 
Här är det meningen att du ska få en förståelse för ämnet som uppsatsen handlar om; 

nämligen kommunaljournalistik och granskning av kommuner. Du ska få en relativt 

heltäckande bild av varför kommunjournalistiken ser ut som den gör. Vilka föränd-

ringar i samhället och i journalistiken som lett fram till dagens rapportering om kom-

munens verksamheter. 

 

2.1 Kommunerna 

Vad är en kommun? Ja, först och främst är det ett geografiskt avgränsat område. I 

Sverige finns det 278 sådana regioner. De utmärks även av att det finns en decentrali-

serad makt där staten överlåtit ganska mycket ansvar till lokala politiker och tjänste-

män. Enligt boken Styrelseskick och politik (Hauge, Harrop & Breslin 2000) är kom-

munens uppgift främst att ”tillhandahålla lokala offentliga tjänster” samt att göra 

verklighet av nationella välfärdsprogram. Det innebär kortfattat att kommunen ska ge 

service till sina invånare och lyda de beslut/direktiv som staten ger dem. 

 

Kommunen är en stor apparat med många olika delar. Det förklaras ingående i För-

valtning, stat och samhälle (Lundquist 1992). Den har en relativt komplicerad organi-

sation och den blev ännu svårare att hålla reda på efter att de flesta kommuner omor-

ganiserades på 1990-talet. Flera kommuner delades då upp i stadsdelsnämnder och ett 

flertal kommunala bolag startades. Särskilt för journalister blev det svårt att ha koll på 

kommunens alla områden. Det är en anledning god som någon att inte heller snurra in 

på någon krånglig beskrivning i denna text. Det viktiga att veta är följande:  

 

Alla kommuners organisationer skiljer sig från varandra, men det finns ändå en hel 

del likheter mellan dem. De består av fyra hierarkiskt ordnade delar, och alla dessa 

bör granskas av journalister. 

� De folkvalda politikerna i kommunfullmäktige. 

� Grupperna där de folkvalda sitter: kallas för styrelser och nämnder. 

� Administration, en stor apparat med professionellt tillsatta tjänstemän. 

� Enheter med någon speciell verksamhet (skola, fastighetsbolag med mera). 
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En stor avdelning och kanske den viktigaste källan för journalisterna är administra-

tionen, även kallad förvaltning. Där sitter tjänstemän som är tillsatta tack vare sin 

kompetens, de är alltså inte folkvalda politiker. De (byråkrater som de kallas) har inte 

någon större rätt att ta beslut, utan måste utgå från uppsatta lagar och mål. Deras upp-

gift är istället att verkställa sina överordnades beslut. Det innebär att de ska göra 

verklighet av det politikerna bestämmer. Exempelvis kan kommunfullmäktige besluta 

om att bygga en rondell, för att minska antalet olyckor. Det blir då förvaltningens 

uppgift att ta fram bland annat underlag för vad rondellen kommer att kosta och vilka 

entreprenörer som kan åta sig att bygga rondellen. Tjänstemännen ska följa lagar och 

regler samt verka för demokrati. För journalisten blir uppgiften därmed att se till så 

att politiker och byråkrater följer de lagar och de mål som satts upp (ibid.). 

 

En viktig funktion med kommunen är att medborgarna ska ha närhet till de folkvalda 

politikerna. Det är inte särskilt många som har direktkontakt med någon politiker. 

Däremot finns det en viktig kanal genom media. Just därför fyller lokalpressen en stor 

roll. Kommunen anser att de inte behöver sprida särskilt mycket av sin information, 

även om det görs satsningar via hemsidor. Uppfattningen är generellt att massmedia 

fyller funktionen tillräckligt att göra medborgarna till en del av demokratin (Nygren 

1999: 108). 

 

2.2 Kommunjournalistiken 

En stor del av Sveriges befolkning (73 procent år 2005) läser morgontidningar minst 

fem dagar i veckan. Så har det varit i minst ett par decennier nu. Det mest lästa är de 

lokala nyheterna. Det innebär att en stor del av Sveriges medborgare får information 

om kommunernas verksamhet via tidningarna och att media därför har en stor roll i 

demokratin (Carlsson 2005). 

 

De kommunala nyheterna står inte särskilt högt upp på listan över vad läsarna priori-

terar att ta del av i lokalpressen. Det anses viktigare eller roligare att läsa om vad som 

kommer på tv eller vad som händer utomlands. Forskaren Bengt Johansson har un-

dersökt Göteborgarnas medievanor och kommit fram till att bara hälften av dem läser 

kommunala nyheter. En mindre grupp (cirka 20 procent) påstår sig vara intresserade 

av att läsa alla kommunala nyheter som står i tidningen (Asp m.fl. 1997). Det resul-

tatet visar dels att medborgarna inte är särskilt intresserade av lokal politik. Det visar 
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också att kommunnyheter troligen inte skildras på något särskilt intressant eller hu-

moristiskt sätt. Nyheterna handlar oftast om rutinbeslut i kommunfullmäktige eller 

projekt som elever genomför på sina skolor. Det är ämnen som kräver en skicklig 

eller i alla fall aktiv ofta skribent för att göra intressanta. 

 

Att det främst är välutbildade och politiskt intresserade som läser mest kommunny-

heter är inte speciellt överraskande. Mer förvånande är då att offentligt anställda läser 

mer om kommunernas verksamhet än privat anställda. Det betyder att det inte bara är 

manliga direktörer på stora företag som är intresserade av lokala problem eller väg-

byggen. Det är sannolikt att det finns kvinnliga sjuksköterskor som läser mer kom-

munnyheter än direktörerna. Anledningen är självklart att de kommunanställda har ett 

större intresse att läsa om nyheter som berör deras arbetsplats (ibid.). 

 

Lokaltidningarnas bevakning av kommunal verksamhet har förändrats kontinuerligt 

de senaste 50 åren. Trots att den inte är särskilt kritisk idag kan journalister glädja sig 

med att det skett en utveckling mot granskningsidealet. Kategorin kommunaljourna-

listik har expanderat kraftigt sedan 1960-talet. Det är inte fastställt exakt hur stor del 

av lokalpressens innehåll som består av kommunala nyheter idag. Forskare brukar 

uppskatta det till ungefär en tredjedel av det redaktionella innehållet (ibid.). 

 

Anledningen till förändringen är delvis att kommunens verksamhet blev större när 

kommunerna slogs samman från cirka 2.500 till 278 idag. Det blev helt enkelt mycket 

mer material att ta del av och fler nyheter att rapportera om. Senare när en del kom-

muner skapat stadsdelsförvaltningar och stadsdelsnämnder fick reportrarna ännu fler 

avdelningar att bevaka och fler handlingar att gå igenom. Många journalister säger att 

de inte har tid att undersöka allt material. De får istället göra nyheter av det viktigaste 

och antingen lägga resten av papperna åt sidan eller ge dem till en kollega (Nygren 

2003). 

 

Ökningen av mängden kommunjournalistik kan också bero på att tidningarna har växt 

och fått fler sidor att fylla med text och bilder. Lokaltidningarna ville för flera decen-

nier sedan dessutom göra en satsning på lokalt material för att öka konkurrensen med 

rikstidningarna. Det resulterade i att reportrarna bevakade kommunerna mer intensivt 

istället för att fokusera på den nationella politiken. Samtidigt har intresset för politiska 
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nyheter stigit. Det beror till viss del på en mer professionell journalistik. Reportrarna 

skulle inte längre vara passiva bisittare eller refererare. Makthavare ifrågasattes och 

journalisterna började lyfta fram konflikter mellan politiker. Det blev roligare att läsa 

om politik och om kommunens verksamhet (Larsson 2006). 

 

Professionaliseringen började på 1960-talet. Då var journalistiken i lokaltidningarna 

relativt starkt påverkad av de politiska partierna (Hadenius, Weibull 2003). Det hade 

under en längre tid varit naturligt för läsarna och reportrarna att de politiska nyheterna 

var vinklade utifrån tidningarnas politiska ideologi. Det var mycket vanligt att journa-

listerna antingen var politiskt aktiva eller hade samma politiska åsikter som den tid-

ning de var anställd på. En förändring skedde i början på 1970-talet, då journalistiken 

inriktade sig på att försöka nå ut till en majoritet av läsarna istället för att vilja sprida 

propaganda. Det fanns alltså ett ekonomiskt intresse att göra tidningen mer neutral. En 

annan orsak till avpolitiseringen var att det startades journalisthögskolor där reportrar 

lärde sig vara obundna och objektiva till nyheter och sina källor (Journalisthögskolor 

startades i Göteborg och Stockholm 1967). De blev även mer kritiska till information 

och till personer som hade makt att påverka samhället. 

 

Det var en tid då det skapades nya journalistiska ideal om att belysa missförhållanden 

och avslöja maktmissbruk. Media skulle öka sin självständighet och bli till kritisk 

granskande organ. Det påverkade både arbetsmetoderna och mediernas innehåll. Re-

portrarna ville inte längre låta politikerna bestämma vilka ämnen det skulle skrivas 

om. De blev mer aktiva och kritiska till makthavarna. Idealen antogs först av eterme-

dierna radio och tv, men även tidningarna följde efter. Det var viktigt för journalis-

terna att vara opartiska och objektiva. Artiklarna skulle inte vara vinklade till någons 

fördel. Det var och är idealiskt att reportrarnas åsikter inte syntes i nyhetstexterna. 

Istället skulle de vara sakliga, sanna och baserade på fakta. (Weibull & Hadenius 

2003, Hultén 1993) 

 

2.3 Kritiskt granskande kommunjournalistik 

Den kritiska granskningen av kommunerna var nästan obefintlig på 1960-talet. Det 

visades bland annat i en undersökning med titeln Pressens förräderi, där 35 lokaltid-

ningars ledarsidor undersöktes och där resultatet blev att bara några promille av ar-

tiklarna var kritisk granskande (Nord och Strömbäck 2004:297).  
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Idag är det drygt en tredjedel av artiklarna som berör kommunens verksamhet som är 

undersökande. Det vill säga att de uppfyller något minimikrav för vad som är en kri-

tiskt skriven artikel (Det betyder inte att den behöver vara negativt skildrad). En 

mindre andel utgör den kritiska granskningen av kommuner. Till den kategorin hör 

ungefär en tiondel av lokaltidningarnas redaktionella innehåll (Larsson 1998, Nygren 

2003).  

 

Den statistiken visar att det skett en utveckling mot ett mer kritiskt förhållningssätt 

gentemot kommunerna och makthavarna. Men fortfarande är kommunaljournalistiken 

långt från idealet. Nyheterna består ännu till stor del av ren rutinbevakning, så kallad 

dokumentjournalistik. Den beskylls för att vara relativt passiv, att bara referera möten 

hos olika nämnder eller föra fram åsikter från politiker och tjänstemän.  

 

Bevakningen har dock blivit mer oberoende sedan journalistkåren började utbildas i 

journalistik i slutet av 1960-talet. Reportrarna väljer vilka frågor de själva vill foku-

sera på och skildrar frågorna neutralt. Även här kan förbättringar göras. En rapport 

som sammanställdes för 15 år sedan visar nämligen att de flesta artikelidéer fortfa-

rande kommer från kommunen. En reporter uttrycker det med orden: ”Mer än hälften 

har sitt ursprung i kommunala handlingar och sammanträden. På det sättet är det 

kommunen som sätter dagordningen. De egna initiativen är väldigt få” (Nygren 1999: 

36). 

 

Gunnar Nygren kommer fram till en slutsats i sin undersökning Gransk-

ning med förhinder (2003) att ”journalistiken är ofta passiv och nöjer sig 

med att citera olika företrädare, istället för att själv undersöka de fakta 

som ligger bakom exempelvis förslaget att lägga ner en skola”.  

 

Det är ingen direkt positiv bild som målas i böckerna om kommunjournalistik, om 

man ser på det ideal om granskning av makthavare som de flesta reportrar anser sig 

ha. Över tid har det dock skett stora förändringar både i samhället och inom medier-

nas värld som har gjort journalistiken mer oberoende och kritisk. Det syns på flera 

områden: I relationen mellan journalister och makthavare. I deras arbetsmetoder och 

på det sätt de väljer att presentera nyheterna. Det är något jag återkommer till i kapit-
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let ”tidigare forskning”: Kortfattat kan det sägas att beroendet av politiker och kom-

munala tjänstemän har minskat samtidigt som den kritiska granskningen har ökat. 
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3. NORMATIV TEORI 
Det finns ingen speciell teori som heter normativ teori. Det är mer ett vetenskapligt 

förhållningssätt som beskriver ett flertal teorier. Här fokuserar vi på det som handlar 

om hur media och journalister förväntas bete sig. Medborgare (mediekonsumenter), 

journalisterna själva och ett flertal rapporter (främst svenska och amerikanska statliga 

utredningar) har krav på vilka funktioner som media ska fylla i samhället. De norma-

tiva teorierna är mer ett uttryck för ”vad media bör göra i samhället, snarare än vad de 

faktiskt gör /…/ Normativ teori är subjektivt och det finns bara begränsade överens-

kommelser mellan de olika perspektiven /…/ Överenskommelserna är mest lika om 

vissa saker som media inte bör göra, som att sprida osanning eller uppmana till krimi-

nalitet och våld” (McQuail 2005: 186). Det är inte helt enkelt att få grepp om alla för-

väntningar eller varifrån de kommer, men jag ska försöka beskriva teorierna så tydligt 

som möjligt. Det första läsaren bör veta är vad journalistik är för något. En definition 

följer därför här. 

 

3.1 Vad är journalistik? 

Många läsare kan uppfatta journalistik som en färdig produkt i form av exempelvis en 

tidningsartikel. Men den handlar om mer än att sätta ord på papper. Sett ur nyhetsre-

porterns perspektiv är journalistik ett sätt att arbeta och en metod att överföra budskap 

och kunskap. Den innefattar regler, normer, rutiner, förhållningssätt, traditioner med 

mera som inte är helt synliga för publiken. 

 

I Nationalencyklopedin skriver Lennart Weibull, professor i masskommu-

nikation, att journalistiken är en ”benämning på såväl insamling, urval, 

bearbetning och presentation av material i massmedier som resultatet av 

denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna. Journalistik av-

ser ytterst att skildra verkligheten: den skiljer sig från skönlitteratur genom 

att inte syssla med fiktion och från vetenskapligt arbete genom krav på 

aktualitet”  

(http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp? 2007-03-12). 

 

Journalistik är alltså både ett tillvägagångssätt för journalisten på fältet och ett resultat 

i form av en nyhetsprodukt. Undersökande-, nyhets- och genrejournalistik har alla 

http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?2007-03-12
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speciella kännetecken och metoder för att ta fram fakta, presentera artiklar och re-

portage. 

 

Nyhetsjournalistiken beskrivs även i boken Nyhetsjournalistik – tio gyllene regler 

(1997) av journalisten Erik Fichtelius. Reportern ska hitta något aktuellt och viktigt 

för samhället, han ska vara kritisk och konkret. Sanning och snabbhet är kriterier både 

för metoden och den färdiga produkten.  

 

”Det är den vi dagligdags tar del av i nyhetsmedierna – radion, televisio-

nen och dagstidningarna. Vi har krav på att den ska vara opartisk och 

obunden/../ Den ska vara som ’en spegel av verkligheten’” (Hultén 

1993:14).  

 

Det finns därmed förväntningar/krav på hur journalistik ska bedrivas och presenteras 

och i vilket syfte. Det finns inget svar på om förväntningarna är naturliga, om de är 

skapade som en del av en demokratisk utveckling eller om de skapats av andra orsa-

ker. Vissa rapporter och ideologier kan emellertid pekas ut som de källor där idealen 

inspirerats från.  

  

3.2 Medieideologier 

De normativa teorierna är ett hopplock av journalistiska ideal som antas vara en del av 

större ideologier. Idealen skulle kunna vara inspirerade från den liberala ideologin, 

den socialistiska, en professionell eller den överideologi (föreställningar som alla par-

tier i ett land delar) som kallas för demokrati. Alla dessa och troligen ännu fler system 

av föreställningar har format journalisternas arbete och förhållningssätt. Utifrån ett 

demokratiskt perspektiv finns det flera funktioner som är viktiga för media att upp-

fylla. Journalisten förväntas granska makthavare, ge sann och korrekt information till 

medborgarna, försvara friheten att skapa opinion med mera (Ekström 2003). Enligt 

forskaren Lennart Weibull hänger medias roll nära samman med ett lands eller en 

stats politiska ideologi. Då handlar det både om överideologier som demokrati och 

diktatur och om exempelvis regeringspartiets visioner av det perfekta samhället. 

 

I västvärlden (inklusive Sverige) är media inte styrt ,möjligen ägt, av staten. De är fria 

och har ingen plikt att arbeta för medborgarna/samhället. Ändå har de krav på sig från 
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publiken och från sig själva. De är bundna till en marknad där många olika aktörer har 

ett inflytande (McQuail 2005). Media har ett intresse av att respektera ett lands värde-

ringar, exempelvis de demokratiska om att alla är lika värda. De styrs också av publi-

kens allmänintresse. Medierna vill erbjuda det innehåll som läsare/ tittare/ lyssnare 

efterfrågar. Det finns även ett intresse av att följa lagar och att ha rätt kulturella och 

sociala värderingar. Detta är de externa påtryckningarna, de krav som främst kommer 

från personer och grupper utanför medias sfär. Det finns dessutom interna påtryck-

ningar från journalisterna själva. De har krav på att etiska regler ska följas och att me-

dia uppfyller sina funktioner.   

 

Många förväntningar kan kopplas till demokratiska värderingar och de funktioner som 

behövs i ett samhälle där demokratin ska fungera. Media/journalister har exempelvis 

idealen att vara objektiva, kritiskt granska makthavare och spegla åsikter. Därmed 

antar man att media skulle vara en viktig del av demokratin. Vissa forskare kritiserar 

den tanken. Bengt Nerman, docent i litteraturhistoria, anser att medierna inte har nå-

got samhällsuppdrag utan att de istället arbetar för sin egen lönsamhet. De fungerar 

som polis, åklagare, domare och statskyrka utan något demokratiskt mandat (Davids-

son & Nyström 2005). Även Denis McQuail (2005) påpekar att media inte alltid följer 

publikens allmänintresse (eller det demokratiska intresset) om att sprida rätt värde-

ringar eller att vara en arena för debatt. Mediernas mål kan istället vara professionellt, 

politiskt eller kommersiellt.  

 

”Där finns olika och motstående versioner om vad som är bra för sam-

hället som helhet, och där finns även stöd för perspektivet att det är bäst 

för media att inte driva något normativt mål överhuvudtaget” (McQuail 

2005: 164). 

 

Att medierna ändå anses vara en del av demokratin, det märks på de krav/intressen 

som publiken/medborgarna har på tv, radio och tidningar. De vill att pressen ska vara 

fri från staten. Yttrandefrihet och ingen censur är viktiga ideal. De vill också att media 

ska ha flera ägare, ingen ska ha monopol. Informationen och åsikterna som sprids ska 

komma från olika religiösa, politiska, kulturella och regionala grupper. Det finns ett 

allmänintresse av att media respekterar de mänskliga rättigheterna och stödjer demo-

kratin (ibid.).  Allt detta skulle media kunna strunta i så länge de följer ett lands lagar. 
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Men det är viktigt även för medierna och särskilt för journalister att respektera publi-

kens intresse. De behöver nämligen deras legitimitet, vilket skapas som ett kontrakt 

mellan media och dess publik. Om journalister och media ställer upp på publikens 

krav så får de deras trovärdighet i gengäld.  

 

3.2.1 Svenska medieideologier 

Mediernas ideal är kopplat till de ideal och processer som existerar/skapas i samhället. 

I Sverige dominerar två politiska traditioner, en liberal och en socialdemokratisk. 

Dessa system av föreställningar personifieras av flera politiska partier, bland annat de 

två största partierna i det svenska parlamentet: Moderaterna och Socialdemokraterna. 

Därför är det även naturligt att det i Sverige finns två dominerande medieideologier 

som speglar dessa politiska traditioner. Dessa två är den frihetliga (liberal-pluralis-

tiska) och den socialt ansvarsfulla. 

 

Den frihetliga ideologin förutsätter att medborgarna är aktiva politiskt. Därför vill den 

motverka allt som förhindrar fri åsiktsbildning. Man tror på att det kan skapas en fri 

debatt och att alla har tillgång att ge sin åsikt via media. Vem som helst ska också få 

starta tidningar och sprida sina åsikter. Den värnar därmed om yttrandefriheten och 

vill att media ska vara fri från censur. Statens ingripanden ska vara förbjudna, de ska 

inte blanda sig i hur media styrs. Det är marknaden och inte politikerna som ska skapa 

det utbud som publiken efterfrågar (Hadenius & Weibull 2003: 20, Strömbäck & 

Nord 2004: 27).  

 

Den socialt ansvarsfulla ideologin anser att den frihetliga ideologin är fri från moral 

och förpliktelser. Den har uppfattningen att bara en elit i samhället har resurser att 

bilda opinion via media. Massmedia har ett ansvar inför samhällsutvecklingen. Den 

ska visa sociala missförhållanden med mera. Inte bara skildra ämnen som ”säljer”. 

Därför måste det tas vissa politiska beslut för att medierna ska kunna uppfylla sina 

mål. Den ser inga problem med kopplingarna mellan medier och politisk makt, eller 

att de är offentligt finansierade och står för samhällets värderingar (ibid.). 

 

Det går att urskilja några media – tidningar, radiostationer, tv-kanaler – som har en 

speciell ideologi, men det är inte helt solklart. Public Service (SVT, SR) är ett tydligt 

exempel på en statlig finansierad verksamhet som anser sig har ett ansvar för sam-
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hällsutvecklingen. Därför har de en socialt ansvarsfull medieideologi. Tidningen Af-

tonbladet existerar på marknadens villkor. De har ingen statlig finansiering eller poli-

tisk styrning och har troligen inget större intresse av att ansvara för samhällsutveck-

lingen. Därför har de en frihetlig medieideologi. Det finns även medier som ligger i 

gråzonen mellan ideologierna. Exempelvis morgontidningar som visserligen existerar 

på marknadens villkor, men som genom presstödet har en delvis statlig finansiering. 

Flera tidningar har haft det svårt att klara sig ekonomiskt och därför infördes presstö-

det. Statliga pressutredningar har visat att det behövdes ekonomisk hjälp för att un-

derlätta produceringen och distribueringen av tidningarna. Man ville värna om mång-

falden med allsidig opinionsbildning och nyhetsförmedling. (Nord & Strömbäck 

2004: 135). 

 

McQuail framför i boken Mcquail´s mass communication theory (2005) att media 

förväntas agera för samhällets bästa. Han har också åsikten att den frihetliga ideologin 

ger en för negativ bild av staten och att den socialt ansvarstagande därför vore bättre. 

Ideologierna kommer emellertid inte alltid att vara beständiga eftersom de främst är 

samhällsideologier och media följer samhällets utveckling (McQuail 2005: 178).  

 

År 1947 publicerades det en rapport i USA som hade syftet att ”undersöka områden 

och omständigheter där USA:s press lyckades eller misslyckades; att upptäcka var 

yttrandefrihet är begränsad, antingen av statens censur, påtryckningar från läsare eller 

annonsörer eller dess ägares oförstånd eller ledningens blygsamhet” (McQuail 2005: 

170).  

 

Slutsatsen av rapporten var att bara en minoritet hade tillgång att nå ut med sina åsik-

ter via media. Det rekommenderades därför en socialt ansvarsfull press som ger sanna 

rapporteringar och är ett forum för kommentarer och kritik. Staten skulle inte styra 

över media, men de skulle se till att det var publikens intresse som styrde mediernas 

innehåll. Efter att rapporten från 1947 publicerats har det genomförts liknande utred-

ningar i andra länder. I Sverige gjordes det till exempel pressutredningar 1972 och 

1994 som visade vilka funktioner media skulle ha. I den senaste slogs det fast att me-

dierna ska förstärka demokratin genom att granska, informera och vara ett forum för 

debatt. Flera aktörer enades om utredningens slutsats: Bland annat politiska partier, 

Tidningsutgivarna och Journalistförbundet (Davidsson och Nyström 2005). Det var 
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inget formellt uppdrag som staten gav till medierna, utan mer som ett socialt kontrakt 

mellan journalistiken och demokratin. För att media ska vara fritt och självständigt är 

de beroende av en demokrati som ger dem rättigheter och tillgång till information om 

offentliga verksamheter. För att demokratin ska fungera krävs det informationssprid-

ning, granskning och offentlig debatt (Strömbäck 2003). 

 

Det är osäkert hur väl medierna tillämpar de uppgifter som finns i pressutredningens 

tysta överenskommelse. En del kritik har framförts mot att medias likriktighet och 

kommersialisering har en negativ inverkan på demokratin1. Dagens mediestrukturer 

och medieklimat kan möjligen tvinga oss att ändra vår uppfattning av demokratin. Det 

är i alla fall något som John B Thomson har funderat över i boken Medierna och mo-

derniteten (2001). Han resonerar kring hur offentligheten har förändrats. Förut disku-

terades politiska och sociala frågor mer öppet – ansikte mot ansikte. Idag sker en stor 

del av de diskussionerna via media. Det innebär dels att informationen omformas en-

ligt en journalistisk logik och dels att fler makthavare (politiker, tjänstemän, experter) 

är synliga för medborgarna. Thomson vill att vi ska nöja oss med en deliberativ de-

mokrati där varje medborgare får information och kunskap om de politiska partierna 

via media. Men då krävs det större mångfald – större skillnad mellan olika media 

(tidningar, radio och tv) samt att medierna skildrar ett brett utbud av ämnen. För att 

garantera mångfald behövs en statlig reglering som innebär exempelvis att stora me-

diebolag inte får slås samman och att de mindre medierna får ekonomisk hjälp. 

  

3.2.2. Idealen 

De journalistiska idealen består av två olika delar. Dels är det de funktioner som me-

dia förväntas uppfylla. Dels är det regler som styr hur journalisterna ska bete sig i sitt 

arbete och hur nyheterna ska presenteras. För att ta ett exempel som passar den här 

uppsatsen: En kommunreporter har ett uppdrag att informera och granska lokalpoliti-

kernas verksamhet. För att hans rapportering ska uppfattas som sann/korrekt av lä-

sarna ska han inhämta sin information från mer än en källa, inte tolka informationen 

han får och redovisa sina källor. Informeringen, granskningen, korrektheten, verifika-

tionen (två källor eller fler), att inte tolka samt redovisningen av källor, det är alla 

journalistiska ideal som publiken förväntar sig ska uppfyllas. För att lättare kunna 

                                                
1 Se exempelvis Mediernas svarta bok (2001) av Maria-Pia Boëthius. 
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skilja mellan medias funktioner och de etiska och publicistiska reglerna kommer de 

att presenteras var för sig.  

 

Det var i en pressutredning 1972 som mediernas uppgifter slogs fast. De inskränktes 

år 1994 till tre huvuduppgifter. De är att informera, granska och vara forum för debatt 

(Nord & Strömbäck 2004: 19). Funktionerna är främst till för att demokratin ska fun-

gera utan problem.  

� Att informera innebär att massmedia ska ge den information medborgarna 

behöver för att kunna ta ställning i samhällsfrågor. Media är för många en 

viktig informationskälla och därför bör de skildra vad som händer runt om i 

samhället och i världen. 

� Att granska innebär främst att journalister ska kontrollera att inflytelsefulla 

personer sköter sitt arbete och följer lagar och regler. Den yttersta sortens 

journalistik i denna genre är den grävande. Den handlar om att fördjupa sig i 

en problematik och ta fram annan kunskap än till exempel ytliga uttalanden. 

� Att vara ett forum för debatt innebär att media ska underlätta kommunikatio-

nen inom och mellan politiska, fackliga, ideella (med flera) grupper. Det krävs 

ett system för debatt och en informationsförmedling mellan politiker och med-

borgare för att en demokrati ska fungera. Politiker behöver veta vad medbor-

garna har för åsikter, värderingar, problem och förväntningar. Medborgarna 

behöver veta vad politikerna har för åsikter och vad de sysslar med. Informa-

tionen bör också vara så offentlig som möjligt för att ha en öppen dialog mel-

lan parterna (Davidsson & Nyström 2005).  

 

Dessa tre uppgifter är vad journalister, politiker och medborgare anser att media ska 

göra. Det finns även ett flertal förväntningar på hur journalisterna ska bete sig när de 

genomför uppgifterna. Kraven som ställs upp skiljer sig beroende på vilken forskare 

som räknar upp dem. I spelregler för press, radio och tv (Pressens samarbetsnämnd 

2004) finns exempelvis ett flertal etiska och publicistiska regler som är överenskom-

melser inom journalistkåren. Även Nord och Strömbäck (2004) har ställt upp sju krav 

på journalistiken utifrån reportrarnas ideal. 

 

� Att använda två av varandra oberoende källor. 

� Att vara beskrivande, inte tolkande. 
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� Att skilja mellan fakta och tolkningar. 

� Att skilja mellan bekräftade och obekräftade källor. 

� Att ange källan som används. 

� Att inte dramatisera så att texten verkar fiktiv. 

� Att inte reproducera stereotyper eller fördomar. 

 

Dessa krav kan ses som mer specifika versioner av de ideal som annars brukar pekas 

ut som de högsta inom journalistiken: Objektivitet, sanning och neutralitet. En del av 

dessa ideal används även i denna uppsats för att definiera vad som är en undersökande 

artikel. Det visar att det finns en koppling mellan reportrars förväntningar på 

journalistiken och medias funktion som granskare. Även journalisternas 

självständighet är viktigt för både media och dess publik. Statsvetaren Jörgen 

Westerståhl har utifrån radiolagen försökt definiera begreppet objektivitet. I nyheter 

skulle kraven vara sanning, relevans, balans och neutralitet. I den definitionen är 

begreppet objektivitet det övergripande och där ingår de andra kraven som ställts upp. 

Det är dock mycket svårt, om inte omöjligt, att skildra händelser och till hundra 

procent leva upp till dessa krav (Hadenius & Weibull 2003: 373). 

 

Särskilt sanningsidealet är diskuterat utifrån konstruktivistiskt2 och postmodernistiskt3 

håll. De båda filosofiska inriktningarna vänder sig mot att media skulle kunna rap-

portera en objektiv sanning. För då krävs det att medias bild och verkligheten är den-

samma. Postmodernismen påstår till och med att det bara är nyheternas makt över 

publikens tankar som får rapporteringen att verka sann och objektiv. Särskilt den grä-

vande journalistiken hävdar att de berättar sanningen. De kan dock inte veta vad som 

verkligen är sant, bara vad någon berättar för dem (Ekström 2003: 4). 

 

 ”Ett annat sätt att se på frågeställningen utgår från en distinktion mellan 

olika former av verkligheter: För det första en objektivt existerande och 

fysisk verklighet; för det andra, mediernas bild av verkligheten – bilder 

                                                
2 En term inom vetenskapsteorin som innebär att: "Kan man inte radikalt skilja mellan språk och 
verklighet, blir rekonstruktionen av vetenskapernas språkliga begreppsapparat även en konstruktion av 
vad de handlar om" (http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229300 2007-
06-09) 
 
3 En filosofisk inriktining som vänder sig mot att det finns några absoluta sanningar. Det är svårt att 
skilja mellan objekt och subjekt, offentligt och privat. "Människorna lever i en verklighet där det inte 
längre går att skilja mellan mediernas värld och vardagslivet" (http://80-
www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286175 2007-06-09)  

http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=2293002007-06-09
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=2293002007-06-09
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=2861752007-06-09
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=2861752007-06-09
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som existerar i sig själva och därför också utgör en form av verklighet; 

för det tredje, människors subjektiva bild av verkligheten.” Istället bör 

media ge en öppen syn på verkligheten med flera olika infallsvinklar 

(Ekström 2003, Strömbäck 2003).  

 

Även Strömbäck har åsikten att journalistiken måste sträva efter att allsidiga och san-

ningslika bilder för att göra det möjligt för människor att fritt kunna ta ställning i olika 

samhällsfrågor. Ekström har dock ett par invändningar mot postmodernismens kritik. 

Varken media eller dess publik påstår nämligen att de ger den sanna bilden av verk-

ligheten. Om media kritiseras för att ha fel, då förväntas de rätta sina misstag. Det 

finns även en kritik mot att postmodernismen främst ser texter och bilder som något 

som bara existerar istället för att undersöka vem som har producerat dem. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 
Kent Asp, Larsåke Larsson och Gunnar Nygren har ägnat mycket tid åt forskning 

kring lokal- och kommunaljournalistik. Flera av deras undersökningar berör ämnet 

som är mest intressant för den uppsats du just nu läser, nämligen kritiskt granskande 

journalistik. 

 

4.1 Den kritiska granskningen 

Gunnar Nygren är en av de personer som gjort en undersökning i denna kategori. 

Hans resultat är inte särskilt upplyftande för dem som hyllar de journalistiska idealen. 

Däremot utgör de ett utmärkt underlag för den som vill studera hur passiv kommunal-

reportern är.  

 

I undersökningen Granskning med förhinder (Nygren 2003) har tidningar från fyra 

olika kommuner undersökts. Forskaren har undersökt hur den kritiska granskningen 

av Gävle, Norrköping, Helsingborg och Haninge kommun ser ut i ett flertal lokaltid-

ningar. Gunnar Nygren har liksom ett flertal andra forskare utgått från specifika 

kommuner istället för specifika tidningar när han gjort sin undersökning. Metoden i 

analysen gick ut på att ta reda på vilka artiklar innehållandes kommunjournalistik som 

är kritiskt granskande. För att undersöka detta är det tvunget att hitta en definition på 

begreppet granskning. En vid beskrivning är att reportern själv väljer sina källor och 

är källkritisk. Med det är inte tillräckligt. Gunnar Nygren har därför använt sig av en 

annan forskares kriterier (Jesper Strömbäcks) och kompletterat dem för att skaffa sig 

kunskap om vilka artiklar som är granskande. Så här ser de ut: 

 

1. Har artikeln minst två av varandra oberoende källor? ”Två elever i samma 

klass eller två politiker i samma parti räcker oftast inte” (Nygren 2003:20). 

2. Ä artikeln faktabaserad? ”Texten ska bära ett informationsinnehåll med fakta, 

bakgrund eller åsikter utöver enstaka uttalanden” (ibid.) 

3. Artikeln ska ha förstahandkällor, ”inte tyckande eller sådant man hört i andra 

eller tredje hand” (ibid.). 

4. Är den självständig? ”Alla artiklar har undersökts utifrån om de enbart är 

refererande, om de innehåller kritiska frågor, och i så fall vem som ställer 

dessa kritiska frågor” (Nygren 2003:27). 
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5. Är den öppen med källor och arbetsmetoder? Det handlar både om antalet käl-

lor och om de redovisas i texterna. Öppenhet ökar förtroende för journalistiken 

enligt Gunnar Nygren (ibid.). 

6. Handlar den om maktutövning? Artiklar som berör beslutmakten, planering 

och beslut samt innehåller kritiska frågor. 

 

Resultatet i Gunnar Nygrens rapport avslöjar att de flesta artiklarna inte 

är speciellt granskande. De uppfyller helt enkelt inte de krav som ställts. 

”Tidningarna går sällan bakom uttalanden och argument som olika par-

ter i en konflikt för fram. Reportern tar inte fram siffrorna och källorna 

och försöker själv reda ut vem som har rätt, utan refererar parternas olika 

syn på de frågor som diskuterats. Undersökningarna stannar vid att citera 

rätt” (Nygren 2003: 47). 

 

En del av undersökningens statistik är viktig att fokusera på, särskilt för att göra 

denna uppsats mer legitim ifall den skulle nå fram till samma resultat som Nygrens. 

Det har sagts redan i bakgrunden att bara en tredjedel av artiklarna är undersökande. 

Det vill säga att de har minst två av varandra oberoende förstahandskällor. En mino-

ritet av de artiklarna handlar om ämnen som reportrarna valt själva. Det vill säga att 

de uppfyller kravet på självständighet (Nygren 2003). Men det finns ingen garanti för 

att artikelns ämne inte har valts av någon som utövat påtryckningar på reportrarna. En 

politiker eller lobbyist skulle kunna ha berättat något intressant för journalisterna att 

skriva om. För att vara helt säker måste man undersöka den journalistiska processen. 

Det kräver att forskaren följer reportern på hans/hennes arbete under en längre tid och 

dokumenterar vilka källor som används, var tipsen till nyheter kommer ifrån och hur 

den journalistiska arbetsprocessen går till. 

 

Resultatet visar också att nästan alla artiklar redovisar sina källor. En majoritet av 

källorna är muntliga och därför blir det svårt att kolla sannolikheten på uttalandena, 

även om de gjorts av två av varandra oberoende personer. Grävande reportage brukar 

vanligtvis utgå från skrivna dokument för att visa vad som är fakta. Slutligen visar det 

sig att bara en fjärdedel av de undersökande artiklarna (1/12 av samtliga artiklar som 

berör kommunen) handlar om maktutövning. Det vill säga att de skildrar händelser 

där politiker eller tjänstemän har tagit beslut om någonting (Nygren 2003). 
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Forskaren Gunnar Nygrens slutsats blir därför att bara en tiondel av artiklarna som 

handlar om kommunens verksamhet är kritiskt granskande. Gunnar Nygren påpekar 

att det resultatet stämmer väl överens med en undersökning gjord av Larsåke Larsson 

1996. En slutsats av rapporten dras även i boken Medierna och demokratin (2004) där 

författarna tolkar resultatet som att journalisterna är alltför passiva. Det är svårt att 

fastslå varför den kritiska granskningen inte existerar i alla artiklar. Ett flertal orsaker 

pekas ut i olika rapporter och böcker. Några av dem är följande: 

• Det största problemet är enligt rapporten Granskning med förhinder (2003) att 

mediernas strukturer inte är tillräckligt starka överallt. Då utgår man från per-

spektivet av hur välbevakade kommunerna är. Det visar sig att de orter som 

har två eller fler konkurrerande tidningar har en bättre bevakning, vilket kan 

bero på att de tillsammans skriver fler artiklar än på de orter där det bara finns 

en tidning. Den bilden bekräftas även i en tidigare avhandling med titeln Ny-

heter i samspel (1998).  

• Media har en kommersiell logik. De är ofta vinstdrivande och måste därför 

locka en stor publik. Media prioriterar därför bort granskning och svåra ämnen 

( som är resurskrävande och ibland mindre intressanta) till fördel för person-

liga intervjuer, nyheter om kända personer och positiva händelser (Nygren 

2003). 

• Journalister har en ideologi att granska makthavare, att sätta dit personer med 

makt. Det gör att de hellre lyfter fram konflikter mellan medborgare och poli-

tiker än att gräva fram missförhållanden. Det blir viktigare att kritisera än att ta 

reda på sanningen. (ibid.) 

• De redaktionella resurserna är få. Det finns ont om tid och utrymme i media. 

Antalet reportrar minskar samtidigt som nyheterna snabbare ska nå ut till pu-

bliken (ibid.). 

• Kommunerna är inte lika öppna som förr. Både kulturen i stadshusen och 

tillämpningen av offentlighetslagstiftningen har förändrats. Mindre informa-

tion riskerar att läcka ut. En del kommuner har splittrats i stadsdelsnämnder 

vilket ytterligare försvårar granskningen. Ökad bolagisering och privatisering 

har gett ett mindre insyn i kommunens verksamheter (ibid.). 



 

 26 

• Det mesta arbetet för en kommunreporter går åt till rutiner, att kolla diarier, 

läsa igenom posten, prata med politiker med mera. Det är svårt att göra något 

eget utanför rutinerna, mest beroende på tidsbrist (Nygren 1999). 

• Kommunreportrar har en nära relation till politiker och tjänstemän på lokal 

nivå. Journalisterna är beroende av dem som sina källor, vilket gör det svårt att 

kritisera dem (ibid.).  

 

Gunnar Nygrens undersökning visar att den kritiska journalistiken inte används sär-

skilt mycket av lokaltidningarnas reportrar. Frågan är om det resultatet är helt rättvist. 

Det är svårt att kolla hur granskande journalisterna är bara genom att analysera deras 

artiklar. Det är möjligt att journalisterna gjort något slags grävjobb och varit kritiska 

under den process där artikeln skapats, men att ämnet presenterats mer redovisande. 

Det är komplicerat att undersöka hur granskande journalister är och var någonstans 

man ska söka efter orsaker till bristen på kritik. Journalistik är nämligen både en pro-

cess och ett presentationsmedel. 

 

4.2 Lokaltidningarnas funktion 

Att reportrar ska granska makthavare, det är ett ideal som växt fram med journalistkå-

rens professionalisering. Innan dess pekades idealet ut i olika utredningar, som något 

medierna skulle sträva efter. Statens pressutredning (1994) kom fram till att massme-

diernas funktion är att informera, granska samt spegla olika individers och gruppers 

åsikter. Bland annat Nord & Strömbäck (2004) och Hadenius & Weibull (2003) påpe-

kar att tidningar, radio och tv förväntas uppfylla dessa demokratiska uppgifter. Det är 

främst journalisterna som anser att funktionen granskning är en av mediernas vikti-

gaste. Bland politiker och medborgarna är det bara hälften som tycker att det är 

mycket viktigt att granska makthavare. Medborgarna vill hellre ta ett större eget an-

svar i demokratin. De vill hålla sig informerade om vad som händer runt om i sam-

hället. Där fungerar media som en viktig källa med uppgiften att ”ge människor sådan 

information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor” (Nord & 

Strömbäck 2004). 

 

Enligt medieforskaren Kent Asp har media en övervakningsmakt. Det innebär att lo-

kaltidningar genom sitt arbete och genom sin existens gör att kommunerna sköts 

bättre. Det kan också anses stärka lokaltidningarnas roll som viktiga demokratiska 



 

 27 

institutioner. ”Om det finns en regelbunden bevakning från lokala medier, så betyder 

det också att det är större sannolikhet för att missförhållanden och maktmissbruk 

läcker ut. Detta vet de lokala makthavarna och i detta faktum ligger mediernas över-

vakningsmakt” (Nygren 2003: 19).  

 

Det står även skrivet i ett flertal rapporter och pressutredningar4 att media ska främja 

demokratin genom oberoende journalistik. I Inte bara kontokort (1999) frågar man sig 

var medborgarna ska få reda på vilka förändringar som sker i kommunen om medi-

erna inte hade funnits. En majoritet av befolkningen får nämligen sin kommunala in-

formation via medierna. På det viset är lokaltidningarnas funktion både att avslöja 

missförhållanden (granska) och att vara en kanal mellan politikerna och medborgarna. 

Det sistnämnda är en funktion som blivit viktigare idag. Kommunerna ser sig inte 

längre tvungna att berätta om sin verksamhet. I mitten av 1970-talet var uppfattningen 

att kommunerna hade en skyldighet att informera sina medborgare om beslut och för-

ändringar. De skulle involvera folket i demokratin och ge dem en chans att delta i de 

politiska processerna. Idag tycker kommunerna tvärtom att massmediernas informa-

tion är tillräcklig (Nygren 1999: 108). 

 

Att lokaltidningarnas information når fram till läsarna kan visas på flera sätt. Exem-

pelvis genom att kolla vad folk har för kunskap om specifika sakfrågor som tidning-

arna skrivit om. Forskning visar att läsarna får större kunskap om kommunens verk-

samhet om de är intresserade eller har erfarenhet av de ämnen som artiklarna tar upp. 

Det har också visat sig att de som läser tidningen ofta, särskilt om det finns en stor 

andel kommunala nyheter, även har större kunskap om kommunernas verksamhet. 

Det innebär att media är en viktig kunskapskälla för många medborgare (Asp m.fl. 

1997). 

 

4.3 Historisk förändring 

Funktionen som kritiskt granskande har som sagt inte alltid varit ett ideal inom jour-

nalistiken. Det var något som skapades genom förändringar i samhället på 1970-talet, 

då det blev mer accepterat att ställa makthavare till svars samtidigt som tidningarnas 

ägare krävde en mer oberoende journalistik. För 40 år sedan var kommunreportrarna 

                                                
4 Inte bara kontokort (1999), Statens pressutredning (1972) & (1994), Nära Nyheter (1997), 
Styrelseskick och politik (2000) med flera. 
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inriktade på att ge en heltäckande bild av vad politiker talade om på mötena i nämn-

der, i kommunfullmäktige eller inom partierna (Larsson m.fl. 2006). Den främsta 

källan att hämta information från var de uttalanden som gjordes på sammanträdena. 

Journalistens uppgift var att sitta tyst och anteckna för att kunna återge diskussionerna 

så sanningsenligt och sakligt som möjligt. Det finns ett exempel där en reporter med-

verkade vid ett möte hos folkpartiet och skrev ner alla hemligheter de talade om. Da-

gen efter stod allt i tidningen och inga politiker i folkpartiet ville längre prata med 

reportern. 

 

Enligt en undersökning gjord av Larsåke Larsson med flera (publicerad i Nordicom 

2006/4) fanns det på 1960-talet ett större beroende av de kommunala källorna. Två 

tredjedelar av artiklarna som handlade om kommunal verksamhet var skrivna enbart 

utifrån information från de personer som arbetade på kommunen. Fakta och åsikter 

hämtades främst in från politiker och tjänstemän. Idag är det bara hälften av artiklarna 

som har endast kommunala källor. Det är ingen extrem förändring som har skett de 

senaste decennierna (från 75 till 50 procent). Trots det finns det andra faktorer som 

pekar på att journalistens oberoende av kommunerna har ökat. En sådan indikation är 

vilka metoder reportrarna använder sig av för att få fram information. Förutom ett mer 

kritiskt förhållningssätt finns det ett antal mer konkreta verktyg som kan användas i 

processen att producera kommunala nyheter. Det har tidigare sagts att journalisten på 

1960-talet framförallt ägnade sig åt att referera möten. Idag är den klart övervägande 

mest använda metoden att göra intervjuer. Det är en självklarhet för kommunalreport-

rar att ställa frågor till makthavare. Att intervjun används som ett verktyg för infor-

mationsinsamling, det innebär att det är reportern och inte politikerna eller tjänste-

männen som bestämmer vad som ska rapporteras. Enligt Larsåke Larsson och de 

andra forskarna som har gjort undersökningen Mot en mer oberoende kommunaljour-

nalistik? (2006) har intervjun som metod haft en avgörande roll i att göra reportrarna 

mer oberoende de kommunala källorna. Det är en del av journalistikens mer profes-

sionella hållning.  

 

”Den reglerar och symboliserar också journalistikens makt i förhållande till andra 

samhällsinstitutioner. Genom intervjun har journalistiken tillskansat sig rättigheter 

och gjort sig relativt oberoende av praktiker inom andra institutioner” (Larsson m.fl. 

2006: 38).  
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Även andra intressen har gjort intervjun populär. Artiklarna blev mer personliga när 

man började tala direkt med en person och de blev mer dramatiska när konflikter och 

politiska motsättningar lyftes fram. Det blev mer intressant att läsa om politik, vilket 

även gynnade tidningarnas ekonomi. 

 

Ett annat sätt att se på oberoende är att kolla när i den kommunala beslutsprocessen 

som reportern väljer att rapportera. Det vill säga ifall en förändring eller ett förslag i 

kommunen skildras före eller efter att politikerna tagit ett beslut om vad som ska ske. 

Enligt Larsåke Larsson och de andra forskarna är reportrarnas självständighet som 

störst ifall ett ärende tas upp i tidningen så tidigt som möjligt i beslutsprocessen. Det 

förutsätter nämligen en mer aktiv reporter eftersom politiker och tjänstemän inte 

gärna pratar om pågående arbeten. Idag handlar ungefär hälften av artiklarna om 

kommunala ärenden som ännu inte beslutats. Det har även en demokratisk aspekt. 

Läsarna/medborgarna har möjlighet att ge sina synpunkter i en viss fråga om de får 

reda på vad som ska förändras eller beslutas inom kommunen så tidigt som möjligt. 

Fastän att kommunalråden är våra representanter kan de ta beslut som inte stämmer 

överens med våra åsikter. Att därför redan i ett tidigt skede få information om vad 

som är på gång kan resultera i att maktmissbruk och andra oegentligheter förhindras. 

 

Det har alltså skett en förändring över tid mot en större självständighet för journalis-

terna. Möjligen har media även fått en större roll i demokratin. Det intressanta för 

denna uppsats är emellertid om mängden kritisk granskning har ökat. Larsson, Jo-

hansson och Ekström har en relativt vid definition på begreppet: Granskning är de 

artiklar som ”uppmärksammar frågor om hur den kommunala politiken och ansvars-

områden fungerar” (Larsson m.fl. 2006). Undersökningens resultat visar att den kri-

tiska granskningen har växt sedan 1960-talet. Ökningen stannade sedan av på 1980-

talet. Därmed har det inte skett någon märkbar förbättring de senaste 25 åren.  

 

För att bedriva en kritiskt granskande journalistik krävs det ett stort oberoende. Enligt 

Larsåke Larssons undersökningar har det även skett en förbättring de senaste decenni-

erna. Ett tecken på det är att reportern idag i större utsträckning väljer vilka ämnen 

som ska rapporteras. De gör ibland egna undersökningar istället för att passivt referera 

vad som sägs i kommunfullmäktige. Att arbeta med granskande journalistik kräver ett 
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aktivt sökande och att uppgifter/information bearbetas. Trots att det dagliga arbetet 

vanligtvis går ut på att rapportera om vad som är på gång inom kommunen finns det 

flera exempel där reportrarna gått utanför rutinerna och gjort något eget. ”Det är up-

penbart att medierna i sin nyhetsbevakning /…/ inte nöjer sig med de [mat]rätter som 

erbjuds utan allt oftare lagar rätter efter egna recept” (Asp 1997: 290). 

 

4.4 Relationens betydelse 

Journalisternas självständighet och relation till kommunen har även undersökts i Lar-

såke Larssons doktorsavhandling Nyheter i samspel (1998). Även om den inte tar upp 

granskningsfunktionen särskilt mycket ger den ändå en förståelse av varför den kri-

tiska granskningen inte är så stor i lokalpressen. Metoden han använder, och som även 

används av Gunnar Nygren i Inte bara kontokort (1999) är kvalitativ intervju. Den har 

ett syfte att skapa en mer fullständig och djupare förståelse av fenomenet man stude-

rar. Därmed får man en uppfattning av hur olika personer (politiker, tjänstemän, jour-

nalister) tänker på sin yrkesroll i förhållande till media. Relationen mellan journalister 

och politiska makthavare kan påverka hur kommunaljournalistiken bedrivs. Den som 

styr tidningarnas nyhetsurval kan också bestämma om reportrarna blir kritiskt grans-

kande eller passivt speglande.  

 

Larsåke Larsson kommer fram till att det finns en relativt god relation mellan lokalre-

portrar och kommunala tjänstemän och politiker. De förstår varandras professioner 

och varför deras arbetsuppgifter är viktiga för samhället och demokratin.  

 

”Utifrån gängse journalistisk norm är det samspel som framträder i stu-

dien av ondo. Journalisten ska stå fri gentemot makthavare och källor 

och självständigt bevaka samhällets organ och skeenden. Denna fristå-

ende granskande roll är en viktig komponent i mediernas funktion som 

tredje statsmakt och därmed i demokratin”, kommenterar Larsåke Lars-

son i slutet av sin avhandling (Larsson 1998: 214).  

 

Han håller dock inte fullständigt med om det journalistiska idealet att vara helt fristå-

ende från sina källor. Larsåke Larsson anser att samspelet mellan media och andra 

aktörer till och med kan gynna demokratin. Det skulle ske genom att medborgarna i 

större utsträckning får bestämma vad de anser är viktigt att rapportera om. En sådan 
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inställning skulle självklart minska journalisternas självständighet. Med tanke på att 

journalister sätter granskningsidealet högre än medborgarna, enligt enkätundersök-

ningar, kan man fråga sig om den sortens journalistik är en bra eller dålig idé (Nygren 

1999). Fast samtidigt visar intervjuerna i Nyheter i samspel (1998) att reportrarna inte 

har någon större vilja att granska kommunerna. Avhandlingen har därmed andra fakta 

att dra slutsatser från.  

 

Undersökningen är gjord utifrån intervjuer med ett 40-tal politiker, tjänstemän och 

kommunalreportrar från sju kommuner med olika storlek och olika mediestruktur. 

Antalet invånare skiljer sig från ungefär 9000 i den minsta till en halv miljon i den 

största. Mediernas struktur innebär att de antingen har huvudredaktionen eller en lo-

kalredaktion på orten. Den innefattar även ifall en tidning i en viss kommun har kon-

kurrens eller om de har monopol på lokaltidningsmarknaden. En av slutsatserna som 

dras av informationen som kommer fram via intervjuerna är att politiker och journa-

lister vill ha en balanserad relation. De vill båda påverka nyheternas ämnen och vink-

ling. De vill båda ha ett inflytande över hur nyheterna skapas. Journalister och politi-

ker tillåter varandra att ha tillfälliga övertag. Ibland skildras kommunen positivt, lik-

som politiker vill att den ska framställas. Ibland förekommer kritik mot kommunen, 

vilket är ett journalistiskt förhållningssätt (Larsson 1998: 212). Aktörerna befinner sig 

på en spelplan som de bara kan utnyttja till en viss gräns. Det händer dock att report-

rar genomför längre och djupare undersökningar. Då kan de tvingas stiga av spelpla-

nen och relationen med politikerna eller tjänstemännen kan hamna i obalans. Även 

om resonemanget låter lite filosofiskt är det en bild som ges i flera intervjuer gjorda 

av bland andra Larsåke Larsson och Gunnar Nygren. Det som menas är att medias 

olika aktörer omedvetet befinner sig i en speciell relation till varandra. Samspelet 

mellan dem förändras beroende på om reportern väljer att rapportera positivt eller 

kritiskt om kommunen.  

 

Särskilt på lokal nivå är samspelet mellan politiker/tjänstemän och journalister ganska 

tätt. Där finns problematiken att reportern ofta har en stor närhet till de personer 

han/hon rapporterar om. Det kan leda till att de försöker undvika konflikter. En under-

sökning från 1979 (Mûhlberger) kategoriserade lokalreportrar utifrån tre stereotyper. 

De flesta av dem var informationsförmedlare. Näst flest var diskussionspartner till 
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tjänstemän och politiker, men kritikerna var knappt existerande. Ett relativt normalt 

tillstånd kan illustreras på följande sätt (lite förkortat):  

 

”Lokalreportrar träffar kommunalrådet på hans arbetsrum med varsin 

lunta handlingar /…/ Man går igenom styrelselistan, politikern ger syn-

punkter på en del ärenden, men många av dem förefaller ointressanta för 

gästerna /…/ reportern går till diariet för att kolla posten och resonerar 

om att knacka på hos oppositionsrådet för en kommentar” (Larsson 

1998: 99). 

 

Med ett sådant journalistiskt arbete är det lätt att förstå om den kritiska granskningen 

uteblir. Något positivt är ändå att intervjuerna visar på att yngre reportrar har ett mer 

kritiskt förhållningssätt till sina källor. Om det beror på att de har längre journalistisk 

utbildning eller om de ännu inte har lyckats skapa nära kontakter är svårt att be-

stämma. En reporter i en mindre kommun beskriver sin relation med följande utta-

lande. Det är kanske inte ett helt rättvist citat, men det visar på ett problem med när-

heten: 

 

 ”Tidningen kan gå ut med en saftig grej, men varken / kommunalrådet / 

eller jag är sämre än att vi kan fika dagen därpå. Visst har vi det spänt 

emellanåt, men på nått vis är vi kompisar” (Larsson 1998: 109).  

 

Reportrarna vill helst rapportera om beslut och helst så tidigt som möjligt i processen. 

De bästa nyheterna tycker de dock är just granskningar: Varför sjukhus och skolor 

läggs ner eller om något inte stämmer med kommunalrådens ekonomi. Även några av 

politikerna och tjänstemännen tycker att lokaltidningarna ska granska deras verksam-

het. Aktiva kommunalreportrar bidrar till en bättre kommun och ökad demokrati, he-

ter det. Här kommer vi återigen tillbaka till journalistens självständighet. Det är redan 

fastställt att två tredjedelar av lokaltidningarnas kommunartiklar har kommunalt ur-

sprung. Men forskarna tvistar om vem som egentligen styr över nyheternas innehåll: 

Journalisterna, de offentliga aktörerna eller båda två? (Asp m.fl. 1997). Det har visats 

på flera sätt att oberoendet är större om reportern själv styr över nyheterna. Det har 

dessutom visats att en ökad självständighet leder till bättre granskning. Ett exempel på 

det finns i boken Nyheter i samspel (1998). Där har Göteborgs-Posten uppmärksam-
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mat en läkare som mobbats på sitt arbete och bildligt talat slängts ut från sjukhuset. 

Ledningen ansåg att läkaren var inkompetent och därför blev det en konflikt på ar-

betsplatsen. Reportern följde problemet under en lång tid och fick ta emot en hel del 

motstånd under tiden. Det resulterade till slut i en artikel med både muntliga och 

skriftliga källor där mobbningen var kartlagd och sjukhusledningen utsattes för hård 

kritik. Konsekvensen för reportern blev dels att han fick beröm för sitt arbete och dels 

att han inte längre hade sitt förtroende hos sjukhusets chefer.  

 

4.5 Sammanfattning 

Den del av forskningen som redovisas här handlar om både kommunaljournalistik och 

kritiskt granskande journalistik. Media anses vara en viktig aktör i demokratin. Den 

ska vara en kanal mellan de offentliga verksamheterna (kommunen) och medbor-

garna. Dess främsta uppgift är att informera om vad som pågår i samhället och att 

granska makthavare. För att journalister ska kunna granska politikers och kommunala 

tjänstemäns arbete krävs det att de är självständiga från dessa personer. Reportrarnas 

oberoende har ökat, men fortfarande finns det ett relativt nära samspel mellan journa-

listerna och deras källor. Särskilt på lokal nivå kan närheten vara ett stort problem.  

 

Idag består den kritiskt granskande kommunrapporteringen av cirka en tiondel av ar-

tiklarna i lokalpressen. Det bäst uppfyllda kravet på artiklarna är att de redovisar sina 

källor. Men färre än hälften av artiklarna uppfyller kravet på självständighet. Sam-

bandet mellan kritisk granskning och journalistens oberoende är kanske det som 

främst syns i den forskning som gjorts. I grävande journalistik är det oftast reportern 

själv som hittar ett ämne (missförhållande) att undersöka. 
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5. METOD 
Den metod jag kommer att använda mig av i denna uppsats är en kvantitativ metod. 

Anledningen till det valet är att det är den mest lämpliga för att ta fram relativt objek-

tiv information som svarar på frågeställningen ”Hur stor del av kommunjournalistiken 

är kritiskt granskande?”. Ett resultat och ett svar på den frågan går bara att få fram om 

man har ett större antal artiklar att undersöka. Att använda en kvantitativ metod inne-

bär att man gör mätningar, tilldelar undersökningsobjekten olika siffror. Det är en 

strukturerad och formaliserad metod som är ”präglad av kontroll från forskarens sida. 

Den definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån frågeställningen 

man valt. Metoden utgör också vilka val som är tänkbara” (Holme & Solvang 

1997:14). 

 

Jag använder mig av den kvantitativa metoden istället för den kvalitativa eftersom jag 

vill genomföra en undersökning är upprepbar samt för att metoden bäst passar mitt 

syfte. Genom att definiera vad som utmärker en undersökande respektive kritiskt 

granskande artikel och kontrollera texterna mot definitionen blir det enkelt för läsaren 

att föreställa sig hur undersökningsprocessen gått till. Man kommer lägre bort från 

den subjektiva tolkningen av texter. Tolkningen blir istället att bestämma vilka krite-

rier som en artikel måste uppfylla för att kallas för undersökande. För att motivera 

användandet av metod krävs det nästan en jämförelse med hur en kvalitativ undersök-

ning hade gått till. I Den kvalitativa undersökningen skulle det troligtvis bli en djupare 

analys av texterna, där det framgår vad artiklarna skildrar och vilka kännetecken det 

finns för texterna. Det hade dock varit svårt att veta vilka artiklar som är undersö-

kande eller inte eftersom detta hade blivit en subjektiv bedömning utifrån forskarens 

tycke och smak. Då hade det istället blivit en analys av samtliga artiklar som handlar 

om kommunal verksamhet, vilket innebär att man helt tappar syftet med att undersöka 

den kritiska granskningen. 

 

I den undersökning som görs i denna uppsats kommer varje artikel att tilldelas ett 

nummer från noll till sex, beroende på hur många av de uppställda kraven som artik-

larna uppfyller. För att tillförlitligheten ska vara så stor som möjligt krävs att de be-

grepp som används i mätmetoden är tydliga och valida. Det vill säga att de definierar 

det som undersökningen avser att mäta - undersökande och kritiskt granskande artik-

lar (ibid.). Detta är de sex krav jag ställt upp för att en artikel ska anses vara kritisk 
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granskande. De är till stor del samma metod som använts av Gunnar Nygren i 

Granskning med förhinder (2003). Benämningarna till vänster (K1-P3) förklaras 

längre ner. De är till för att underlätta undersökningen.  

 

5.1 Definitioner 

K1: Artiklarna ska ha två av varandra oberoende källor. Det betyder inte samma sak 

som att artikeln ska ha två källor eller fler. Kravet är att informationen ska vara 

bekräftad av antingen två källor (personer eller skriftliga dokument) som inte har 

en nära relation med varandra. Kravet blir därmed bara uppfyllt när två källor be-

kräftar varandras fakta. Det måste dessutom finnas ett oberoende mellan dem. Två 

lärare som arbetar tillsammans och kritiserar sin chef är inte oberoende varandra. 

Detsamma gäller ifall artikeln bygger på en rapport och journalisten endast kon-

trollerat/bekräftat rapportens fakta med den som skrivit rapporten.  

 

 

K2: Källorna ska vara förstahandskällor. Det innebär att informationen ska komma 

från den person, myndighet med mera som informationen handlar om. Ifall det ex-

empelvis handlar om att en politiker missbrukat sitt kontokort, då ska informatio-

nen komma från kvitton och från politikern – inte från någon tjänsteman som vill 

skvallra om sin chef. Kravet är relativt enkelt att uppfylla. De artiklar som inte an-

vänder försthandskällor enligt denna undersökningsdefinition, det är de artiklar 

som använt information från skrivelser eller dokument där skribenten citerat nå-

gon annan person. Därmed är många källor godtagbara för detta krav. Exempelvis 

rapporter, utredningar, direkta uttalanden och brev till kommunen. 

 

K3: Artiklarna ska handla om maktutövning. Det innebär att någon agerar, har agerat 

eller inte har agerat i kraft av sin position. Artikeln ska beröra någon som har makt 

att ta beslut i sitt arbete. Det kan handla om allt från kommunfullmäktige som ta-

git beslut att lägga ner en skola till en arbetslös som skrivit till socialförvaltningen 

om hjälp. Personerna har agerat i kraft av sin position och artiklarna handlar direkt 

eller indirekt om beslutsfattare. 

 

P1: Artikeln ska vara saklig. Det innebär att informationen i artikeln ska vara korrekt, 

kontrollerad och inte vara vilseledande.  
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P2: Artikeln ska redovisa sina källor och arbetsmetoder. Det vill säga att det redovisas 

varifrån informationen kommer ifrån.  

 

P3: Artikeln/skribenten ska vara självständig. Det är ett svårt begrepp, men här bety-

der det att artikeln är skriven före det att någon kommunal institution presenterat 

ett ämne eller publicerat en undersökning. Det vill säga att reportern har varit ak-

tiv och hittat ett eget ämne innan han fått information om det från kommunen. 

 

Särskilt det sista kriteriet att artiklarna/skribenterna ska vara självständiga är svårt att 

utreda. Det är nämligen något som är relativ dolt i texterna. Även om den journalis-

tiska processen skulle ha undersökts hade det varit svårt att undersöka hur självstän-

diga journalisterna är. Därför krävs det en mer detaljerad avgränsning på vad defini-

tionen innebär just i denna undersökning.  

 

Tidigare undersökningar har (som du kan läsa om i kapitlet Tidigare forskning) defi-

nierat journalistisk självständighet som att reportern skildrar ett ämne före det att nå-

gon har tagit ett beslut. Det finns dock några problem med denna definition. Den kan 

inte tillämpas på alla ämnen, den gäller bara verkställande av beslut och innan dess 

kan någon ha kallat till presskonferens. Den definition som används i denna under-

sökning är att reportrarna ska ha hittat ett ämne före det att någon kommunal institu-

tion har informerat honom/henne om ämnet. Det är en väldigt svår gränsdragning som 

måste göras för att definiera vilken process som gör journalisten självständig eller 

osjälvständig. Graden av kritisk granskning kan dras till ytterligheten att kräva att 

journalisten gjort en egen undersökning. Man kan också nöja sig med att artiklarna 

rapporterar andra aktörers kritik. I denna undersökning räknas journalistisk självstän-

dighet som att: någon person eller institution som inte har ansvar i en kommunal (el-

ler statlig) verksamhet tipsar om ett ämne eller kritiserar en myndighet. Det är en 

kryptisk definition och därför behövs en mer detaljerad beskrivning som gäller just de 

undersökande artiklarna i Norra Skåne och Piteå-Tidningen.  
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Exempel på vad som inte är en självständig artikel: 

� När journalisten har informerats via en färdig myndighetsrapport, utredning el-

ler beslut (från kommunen, en förvaltning eller liknande). 

� När någon person som arbetar på en kommunal verksamhet anordnar ett press-

möte, skickar ut kallelser eller information till pressen. 

 

Exempel på vad som är en självständig artikel: 

� En privatperson som tipsat pressen om ett missförhållande. 

� Föreningar/organisationer som tipsar eller för fram kritik om  

missförhållanden. 

� Ett ämne som hittats och utretts av journalisten själv. 

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Här redovisas tillvägagångssättet för denna undersökning. Det är delvis en hjälp för 

den som vill upprepa undersökningen och delvis ett sätt att göra undersökningen mer 

transparent.  

 

� De artiklar i Piteå-Tidningen och Norra Skåne (2007-02-05 till 2007-02-17) 

som handlar om kommunal verksamhet numreras för att underlätta hanter-

ingen. 

� Artiklarna i Piteå-Tidningen och Norra Skåne undersöks var för sig. Detta 

innebär att det går att göra jämförelser mellan de två morgontidningarna. Detta 

är också en hjälp för den som vill fortsätta forskningen med att undersöka or-

saker till varför mängden ”kritisk granskning av kommunal verksamhet” är 

stor eller liten. 

� Varje artikel undersöks i två steg. I det första steget ska artiklarna uppfylla tre 

av kraven (K1, K2 och K3).  De artiklar som uppfyller de kraven får benäm-

ningen ”undersökande”. 

� I det andra steget kontrolleras ifall de ”undersökande” artiklarna uppfyller tre 

andra uppställda krav (P1, P2 och P3). De artiklar som uppfyller de kraven får 

benämningen ”kritiskt granskande”. Undersökningen har hjälp av följande 

modell, där man sätter ett kryss i varje ruta där artikeln uppfyller kravet. Med 

hjälp av metoden är det enkelt att kontrollera hur många artiklar som uppfyller 

varje krav. 
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� När varje artikel undersökts och kontrollerats mot operationaliseringarna (kra-

ven K1-P3) ska statistiken summeras. Då syns det hur många artiklar som är 

undersökande respektive kritiskt granskande. Det syns också hur många av ar-

tiklarna som uppfyller vart och ett av kraven K1, K2 och K3.  

 

5.3 Undersökningens pålitlighet 

Ett viktigt begrepp i en kvantitativ metod är validitet. Det innebär att man måste mäta 

rätt information (Holme & Solvang 1997). I denna uppsats undersöks artiklar om 

kommunal verksamhet under en period på två veckor (i Piteå-Tidningen och Norra 

Skåne 2007-02-05 till 2007-02-17). Det jag vill undersöka är hur många av artiklarna 

som är kritiskt granskande. För att ha hög validitet måste de uppställda kraven därför 

motsvara den definition vi har på en kritiskt granskande artikel. De kraven som an-

vänds i denna undersökning har inspirerats av Gunnar Nygren och Jesper Strömbäck 

(Nygren 2003, Strömbäck 1998). Dessa mediaforskare har använt kriterierna i tidigare 

undersökningar, men med en något annorlunda definition. Deras begrepp har proble-

matiserats och omformulerats för att bättre passa med vad som är en kritisk gransk-

ning av kommunal verksamhet.  För att ytterligare öka validiteten krävs det en stor 

noggrannhet vid undersökningen. Det innebär att varje objekt kontrolleras så grund-

ligt som möjligt mot varje krav.  

 

En styrka med den kvantitativa metoden är att det är möjligt att göra generaliseringar 

eftersom varje objekt undersöks med samma frågor och svarsalternativ. I denna upp-

sats är det kraven K1-P3 som är frågorna och ja eller nej som är svaren. Detta kan 

emellertid även vara en svaghet eftersom forskaren genom förutbestämda frågor och 

K1 

K2 

K3 

P3 

P1 

P2 

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15 
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svarsalternativ till viss del styr undersökningen och dessutom begränsar den (Holme 

& Solvang 1997). Det går dessutom bara att ställa frågor som det är tekniskt möjligt 

att svara på genom att tilldela objektet en siffra. Det innebär att det mest intressanta i 

artiklarna möjligen inte framkommer i undersökningen.  

 

En annan begränsning är att statistiken inte kan användas till att göra analyser som går 

utanför det undersökta (ibid.). I denna uppsats går det exempelvis inte att dra några 

slutsatser om varför mängden kritisk granskning är stor eller liten. Det går bara att 

visa hur stor eller liten mängden är. Det är klart en begränsning, men även detta gör 

undersökningen mer tillförlitlig. Genom att använda samma operationalisering för 

varje artikel och genom att göra tillvägagångssättet transparent kommer undersök-

ningen att kunna upprepas och höja uppsatsens reliabilitet (ifall resultatet blir det-

samma). 

 

Begränsningen innebär att det bara är möjligt att få fram ett fåtal resultat, vilka alla 

består av numeriska värden. Det går inte att ta reda på orsaker till varför den kritiska 

granskningen är ofta eller sällsynt förekommande. Varken processen att producera en 

artikel eller artiklarnas innehåll kan beskrivas särskilt utförligt. Det är klart en stor 

begränsning – men ett medvetet val – att resultatet endast kan avslöja om artiklarna 

som handlar om kommunal verksamhet uppfyller kraven (K1-P3) eller inte. Då kan 

man även diskutera nyttan med undersökningen. Det är naturligtvis att visa hur aktiva 

lokalreportrarna är i sin yrkesutövning samt vilket journalistiskt förhållningssätt de 

har. Det kan vara en måttstock på hur långt den journalistiska professionaliseringen 

har kommit.  

 

En större och mer idealisk uppsats hade kombinerat en kvantitativ och kvalitativ me-

tod. Detta för att visa både hur stor del av kommunaljournalistiken som är undersö-

kande och visa vad kommunartiklarna och de undersökande artiklarna handlar om. 

Bristen på tid och utrymme gör dock att dessa två metoder inte kan kombineras i 

denna uppsats. 

 

Det görs även en avgränsning i undersökningen, som egentligen inte är någon be-

gränsning i metoden. Det är mer ett medvetet val för att fokusera uppsatsen på den 

kritiskt granskande kommunaljournalistiken. Avgränsningen är att bara använda sex 
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variabler för att definiera artiklarnas grad av ”undersökandehet”. Andra variabler 

kunder ha ställts upp för att mäta exempelvis hur många artiklar det finns av en viss 

kategori (om kommunfullmäktige, skolan, sjukvården mer mera) eller hur ofta perso-

ner av en viss kategori får uttala sig (politiker, medborgare med mera). Frågan är vad 

resultat från de variablerna skulle säga om journalistiken. Möjligen kunde det synas 

tendenser på vilka ämnen som blir undersökande och vilka personer som får uttala sig 

i dessa artiklar. Men det behöver inte nödvändigtvis visa hur journalistik bör bedrivas 

för att bli kritiskt granskande. Att visa mängden intervjupersoner från kommunen kan 

möjligen avslöja något om journalistens självständighet, men det avslöjar inte hur 

journalisten har påverkats. Dessutom krävs det i artiklarna en intervju med någon 

kommunalt ansvarig om någon makthavare ska ställas till svars för sina handlingar. 

Därför kan en kommunal källa nästan vara ett krav. 
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6. RESULTAT 
Det resultat som redovisas här bygger på statistik från en kvantitativ undersökning. 

Målet har varit att kontrollera hur stor andel av de kommunala artiklarna i Piteå-Tid-

ningen och Norra Skåne som är kritiskt granskande. Det är viktigt att poängtera att 

undersökningar har gjort i två steg eftersom de här nedan presenteras i två olika av-

snitt. För att göra resultaten mer tydliga kommer jag att redovisa statistiken från de 

två tidningarna var för sig. Det blir då enklare att se likheter och skillnader mellan 

dem. 

 

6.1 Hur stor andel av artiklarna är undersökande? 

Under två veckors tid skrevs det 185 artiklar om kommunal verksamhet i Piteå-Tid-

ningen och Norra Skåne, varav 59 i Piteå-Tidningen och 126 i Norra Skåne. Det som 

räknats in i denna genre är de texter som skildrar kommunala politiker, nämnder, sty-

relser, förvaltningar, bolag, och verksamheter som exempelvis skolor och vårdcentra-

ler. Det är ett brett ämne och det framgår inte alltid i artiklarna om nyheten handlar 

om en kommunal verksamhet eller inte.  

 

Det är bara möjligt att få fram ett fåtal resultat genom första steget i denna undersök-

ning.  Att tolka resultatet kan dessutom vara en svårighet, det vill säga att veta vad 

resultaten egentligen säger om artiklarna. De fem slutsatser man kan komma fram till 

genom att studera statistiken kommer därför att presenteras i form av diagram och 

tabeller med förklarande texter, mest för att göra undersökningen så transparent som 

möjligt. De fem slutsatserna är följande: 

 

1. Antalet artiklar som uppfyller alla tre krav och som kommer att kategoriseras 

som undersökande. 

2. Antalet artiklar som uppfyller de två första kraven och som enligt en tidigare 

undersökning (gjord av Gunnar Nygren) är undersökande. 

3. Antalet artiklar som uppfyller kravet om två av varandra oberoende källor. 

4. Antalet artiklar som uppfyller kravet om förstahandkällor 

5. Antalet artiklar som uppfyller kravet om agerande i kraft av egen position. 
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6.1.1 Norra Skånes resultat. 

Norra Skåne är en morgontidning med sin huvudredaktion i Hässleholm. På redaktio-

nerna arbetar ett 30-tal reportrar med att producera nyheter om allt från sport och nöje 

till politik och kriminalitet. Under de två veckor som undersökningen omfattar publi-

cerades det sammanlagt 526 nyhetsartiklar (sporten borträknad) i Norra Skåne. Av 

dem handlade knappt en fjärdedel (24 procent eller 126 artiklar) om kommunal verk-

samhet. Det framgår av diagrammet på nästa sida. Andelen artiklar i Norra Skåne som 

handlar om kommunal verksamhet kan anses vara relativt normal i förhållande till 

liknande tidningar. Forskare brukar uppskatta att ungefär en tredjedel av nyhetsartik-

larna i dagstidningar består av denna kategori. Här är det något färre.  

 

 

Antal nyhetsartik-

lar och artiklar om 

kommunal verk-

samhet i Norra 

Skåne 

 

 

Det viktiga är emellertid hur stor andel texter som är undersökande. Det vill säga att 

de uppfyller kraven på två av varandra oberoende förstahandskällor och att någon 

agerat i kraft av sin position. Tabellerna nedan visar procentsatser beräknat utifrån de 

126 undersökta artiklarna, det vill säga de texter som handlar om kommunal verk-

samhet. Ifall resultatet istället hade beräknats från samtliga 526 artiklar skulle pro-

centsatserna ha ändrats betydligt. Men då hade statistiken varit missvisande. Det är 

nämligen bara den fjärdedel som handlar om kommunal verksamhet som undersökts.  

 

Resultatet i tabell 1 visar att antalet undersökande artiklar i Norra Skåne är lågt, där 

bara nio av de undersökta texterna (sju procent) uppfyller kraven på två av varandra 

oberoende förstahandskällor och agerande i kraft av position. Det är dock mycket som 

döljer sig bakom siffrorna. Exempelvis att flera av artiklarna som inte uppfyller kra-

ven är referat från kommunfullmäktige eller omskrivningar av meddelanden från 

kommunen eller dess medborgare. I arbetet med att producera referaten har det knap-
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past krävts någon större aktivitet från reportern. Det är sällsynt att någon intervju har 

gjorts i de artiklar som sämst uppfyller kriterierna på en undersökande artikel.  

 

Tabell 1 Antal undersökande kommunala artiklar i Norra Skåne (procent)  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Undersökande  7     

Inte undersökande  93     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  126     

--------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

De artiklar som har uppfyllt de första tre kraven i undersökningen (K1-K3 i kapitlet 

Metod) handlar om en viss typ av ämnen: Kritik som riktas mot ansvariga, missför-

hållande som avslöjas eller svåra kommunala, politiska frågor. Det handlar om vär-

meverk som släpper ut tungmetaller, Försäkringskassan som kritiseras för sin byrå-

krati och om Sverigedemokrater som får stödpengar trots att de inte fyller platserna i 

kommunfullmäktige – bara för att ta några exempel. De undersökande artiklarna in-

nehåller alla kritik av olika grad. Det är ett möjligt incitament för journalisterna att 

kolla fakta extra noggrant.  

 

Resultatet kan jämföras med tabell 2, som visar andelen artiklar som uppfyllt kravet 

på två av varandra oberoende förstahandskällor. Det vill säga en definition av under-

sökande som inte kräver att någon agerat i kraft av sin position. Dessa artiklar är till 

stor del samma som de undersökande och har därmed samma karaktär. De artiklar 

som skiljer sig är de som uppfyller de två första kriterierna, men inte det om maktut-

övning. De texterna är oftast av redovisande karaktär. De presenterar exempelvis hur 

lönen ser ut för kommunens politiker och tjänstemän, men de gör ingen större nyhet 

av det hela. De nöjer sig med att redovisa fakta utan att ifrågasätta löneutvecklingen.  

 

Tabell 2 Antal undersökande kommunala artiklar enligt en tidigare undersökning gjord av 

forskaren Gunnar Nygren (procent) 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Undersökande enligt Nygren  12     

Inte undersökande enligt Nygren  88     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  126     

--------------------------------------------------------------------------------------------   
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Vi har nu nått fram till den punkt där statistiken för de tre uppställda kriterierna redo-

visas var för sig. Den uppmärksamme upptäcker snabbt att siffrorna i tabell 3 är för-

vånansvärt lika dem i föregående tabell. Det kan förklaras med det faktum att de flesta 

artiklar uppfyller kravet på att innehålla förstahandskällor (se tabell 4). Därmed blir 

de utslagna från undersökandekategorin, enligt Gunnar Nygrens definition, bara på 

grund av att de inte uppfyller kravet på två av varandra oberoende källor.  

 

Tabell 3 Antal  kommunala artiklar med två oberoende källor (procent) 
---------------------------------------------------------------------------------------------  

Två oberoende källor  12     

Inte två oberoende källor  88     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  126     

--------------------------------------------------------------------------------------------   

 
 
Tabell 4 Antal  kommunala artiklar med förstahandskällor (procent)   

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Förstahandskällor  94     

Inte förstahandskällor  6     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  126     

--------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Tabell 5 Antal  kommunala artiklar där någon agerar i kraft av position (procent) 
---------------------------------------------------------------------------------------------  

Agerar i kraft av position  56     

Agerar inte i kraft av position  44     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  126     

--------------------------------------------------------------------------------------------   

 
 

6.1.2 Piteå-Tidningens resultat. 

Piteå-Tidningen är en morgontidning med sin huvudredaktion i Piteå. På redaktio-

nerna arbetar ett 20-tal reportrar med att producera nyheter. Under perioden 2007-02-

05 till 2007-02-17 publicerades det sammanlagt 344 nyhetsartiklar (sporten borträk-

nad) i tidningen. Av dem tillhörde lite mer än en sjättedel (17 procent eller 59 artiklar) 

genren kommunaljournalistik. Statistiken visas i diagrammet nedan.  
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Antalet nyhetsartik-

lar och artiklar om 

kommunal verksam-

het I Piteå-Tidningen 

 
Även här är 

naturligtvis det mest 

intressanta hur stor andel artiklar som kan kategoriseras som undersökande. Resultatet 

i tabell 6 talar sitt tydliga språk. Ungefär var sjunde artikel (14 procent) som handlar 

om kommunal verksamhet är undersökande. Det kan jämföras med Norra Skåne där 

antalet texter som uppfyllde de tre första kriterierna bara var hälften så många – 

räknat i procent.  

 

Tabell 6 Antal undersökande kommunala artiklar i Piteå-Tidningen (procent) 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Undersökande  14     

Inte undersökande  86     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  59     

--------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Även här döljer statistiken information som är synlig vid undersökningen men inte i 

resultatet. Liksom de undersökande artiklarna i Norra Skåne har texterna i Piteå-Tid-

ningen en relativt kritisk karaktär. Såväl statliga myndigheter som företag och privat-

personer för fram fakta och argument i nyhetsartiklarna. De visar brister hos institu-

tioner. De visar också att flera medborgare och företag är skeptiska till byråkratiska 

regler och politiska förändringar. De undersökande artiklarna handlar exempelvis om 

skolor som bryter mot skollagen, företag som kritiserar hälsovårdsmyndighetens 

höjda kontrollavgifter och en kommunal lönepolitik som anses vara orättvis. Det är 

självklart oftast lokala frågor som undersöks eftersom tidningen riktar sig till en mål-

grupp inom ett begränsat spridningsområde.  

 

Resultatet kan jämföras med andelen artiklar som är undersökande enligt forskaren 

Gunnar Nygrens definition (tabell 7). Det vill säga att de uppfyller de två första krite-
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rierna, men att de inte nödvändigtvis behöver handla om någon som agerat i kraft av 

sin position. Även här visar statistiken att Piteå-Tidningen har fler undersökande ar-

tiklar jämfört med Norra Skåne. Skillnaden är dock inte lika stor som mellan tabell 1 

och 6. 

 

Tabell 7 Antal undersökande kommunala artiklar enligt Nygren (procent) 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Undersökande enligt Nygren  19     

Inte undersökande enligt Nygren  81     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  59     

--------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Även för Piteå-Tidningen ska det presenteras hur de 59 undersökta artiklarna upp-

fyllde var och ett av de tre uppställda kraven. Det går att se flera likheter mellan siff-

rorna för Piteå-Tidningen och Norra Skåne. Särskilt tabell 5 ovan och tabell 8 nedan 

kan jämföras. De båda redovisar resultatet för hur många av de kommunala artiklarna 

som uppfyller kriteriet på att någon agerar i kraft av position.  Svaret blev detsamma 

för de båda tidningarna (56 procent av artiklarna uppfyller kravet). Om det är en 

slump eller något generellt för artiklar om kommunal verksamhet låter vi vara osagt.  

 

Tabell 8 Antal  kommunala artiklar där någon agerar i kraft av position (procent) 
---------------------------------------------------------------------------------------------  

Agerar i kraft av position  56     

Agerar inte i kraft av position  44     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  59     

--------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Resultatet visar också att de flesta undersöka artiklarna uppfyller kravet på att an-

vända förstahandskällor. Det är som sagt ett relativt enkelt krav för reportern att upp-

fylla. Även om informationen kommer från ett brev skrivet till kommunen så är det en 

förstahandskälla. Distinktionen görs vid de texter där informationen kommer från 

skrivelser som citerar en person annan än den som skrivit dokumentet. Det är ändå ett 

viktigt krav att uppfylla eftersom det garanterar att journalisten känner till informatio-

nens källa.  
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Tabell 9 Antal  kommunala artiklar med förstahandskällor (procent)   

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Förstahandskällor  97     

Inte förstahandskällor  3     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  59     

--------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Till sist i det första steget av undersökningen presenteras andelen artiklar i Piteå-Tid-

ningen (om kommunal verksamhet) som uppfyller kravet på att använda två av var-

andra oberoende källor. Resultatet i tabell 10 visar att nästan en femtedel av artiklarna 

uppfyller detta kriteriet. Det är något fler än i Norra Skåne, men ändå långt från ett 

ideal.  

 

Tabell 10 Antal  kommunala artiklar med två oberoende källor (procent) 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Två oberoende källor  19     

Inte två oberoende källor  81     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  59     

--------------------------------------------------------------------------------------------   

 

6.2 Hur stor andel av artiklarna är kritiskt granskande? 

I undersökningens andra steg har de texter som kategoriserats undersökande kontrol-

lerats mot tre nya kriterier, som även de presenterats i kapitlet Metod. Dessa är att (1) 

informationen ska vara saklig, (2) källor och möjligen arbetsmetoder ska vara redovi-

sade samt att (3) artikeln/skribenten är självständig. De två första kraven är till viss 

del kopplade till det krav som de undersökande artiklarna redan uppfyllt. Nämligen att 

artikeln innehåller två av varandra oberoende förstahandskällor. Det förutsätter nästan 

att källorna är redovisade och att informationen är bekräftad. Det betyder dock inte att 

informationen nödvändigtvis är kontrollerad. Det har också visat sig i detta andra steg 

att en undersökande artikel i vardera tidning (Norra Skåne och Piteå-Tidningen) inte 

uppfyller kravet på korrekthet/saklighet eftersom de främst är baserade på intervjuper-

soners åsikter. Vad gäller sakligheten är den störst i de faktarutor som finns i anslut-

ning till en del av artiklarna.  



 

 48 

 

Resultatet i tabell 11 visar att av Norra Skånes kommunala artiklar är tre stycken kri-

tiskt granskande. Det innebär att den andelen uppfyllt alla de sex krav (K1-P3) som 

ställts upp i kapitlet Metod. Det ska jämföras med Piteå-Tidningens resultat i tabell 

12, där också tre av artiklarna som handlar om kommunal verksamhet är kritiskt 

granskande. Där har färre texter undersökts, vilket höjer procentsatsen. 

 

Tabell 11 Andel kritiskt granskande kommunala artiklar i Norra Skåne (procent) 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Kritiskt granskande  2,4     

Inte kritiskt granskande  97,6     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  126     

--------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Andel kritiskt granskande kommunala artiklar i Piteå-Tidningen (procent)  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Kritiskt granskande  5     

Inte kritiskt granskande  95     

       

Summa procent  100     

Antal artiklar  59     

--------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

6.3 Slutsatser från undersökningen 

Resultatet blev sammanfattningsvis att av de 185 undersökta artiklarna är 17 (cirka 

nio procent) undersökande och sex stycken (cirka tre procent) kritiskt granskande. 

Statistiken visar också att det fanns en viss skillnad mellan Norra Skånes och Piteå-

Tidningens artiklar om kommunal verksamhet. Räknat i procent är det dubbelt så 

många artiklar i Piteå-Tidningen som är undersökande och kritiskt granskande jämfört 

med Norra Skåne.   
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7. DISKUSSION 
Den undersökning som gjorts i denna uppsats har varit ytterst begränsad. Dels har den 

bara undersökt två av Sveriges lokaltidningar och i dem endast nyhetsartiklarna som 

handlar om kommunal verksamhet. Dels har den bara undersökt ifall artiklarna är 

eller inte är undersökande eller kritiskt granskande. Det innebär att resultatet som 

skapats bara är en liten (dock viktig) del i forskningen om den kommunala journalis-

tiken. Det är inte heller något upplyftande resultat där bara 17 av 185 artiklar har ka-

tegoriserats som undersökande. I relation till undersökningens statistik kan i alla fall 

tre ämnen diskuteras. Dessa ska jag resonera om i följande tre avsnitt. (1) Hur resul-

tatet kan jämföras med tidigare forskning. (2) Hur man ska tolka resultatet utifrån de 

journalistiska idealen samt (3) hur bristen på kritisk granskning påverkar demokratin.  

 

7.1 Kommunjournalistiken och granskningen 

Det första avsnittet i kapitlet Tidigare forskning visar hur forskaren Gunnar Nygren 

har genomfört en undersökning ganska lik den som gjorts i denna uppsats. Det går 

inte att jämföra hans resultat direkt med statistiken i kapitel 6, beroende på att en del 

av operationaliseringarna är modifierade och inte innehåller samma definitioner. Det 

gäller definitionerna på försthandskällor, saklighet och redovisande av källor och ar-

betsmetoder. Frågan är då varför Nygrens forskning pekar på ett annat resultat än vad 

som kommer fram här. Enligt Granskning med förhinder (2001) är cirka 30 procent 

av artiklarna om kommunal verksamhet undersökande. Enligt denna uppsats är bara 

cirka 15 procent av artiklarna undersökande enligt Nygrens krav (i genomsnitt). Skill-

naden kan bero på ett flertal anledningar. Gunnar Nygren kan ha haft ett annat urval 

av artiklar, där främst texter om politik, ärenden i förvaltningar, nämnder och styrelser 

har kontrollerats. Tidningarna som undersökts kan ha olika organisationer, nivå av 

utbildning på journalister med mera som påverkat graden av granskande journalistik. 

Artiklarna kan ha undersökts olika noggrant eller med olika definitioner på exempel-

vis vad som är två av varandra oberoende källor. I denna källa har just det kriteriet 

varit avgörande för vad som är en undersökande artikel. Det har ställts hårda krav på 

att informationen är bekräftad av minst två personer eller dokument.  

 

Det hela är ändå ett underbetyg för kommunaljournalistiken. Att bara en liten del av 

artiklarna i Norra Skåne och Piteå-Tidningen (sju respektive 14 procent) är undersö-
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kande visar på en passivitet hos reportrarna och en okritisk nyhetsförmedling. För en 

medieforskare som tränats att vara kritisk i sitt förhållningssätt och för en journalist 

som håller granskningsidealet högt är det relativt enkelt att se hur passiva en del av 

reportrarna är. I många fall handlar det om referat från kommunfullmäktige eller av 

brev/skrivelser till eller från kommunen som sammanställts och förmedlas till läsarna 

utan att fakta har kontrollerats. Journalisten litar på att informationen från kommunen 

är sann och tidningen blir därför till politikernas och tjänstemännens egen kommuni-

kationskanal ut mot folket. Genom att kontrollera fakta med flera källor går det att 

komma närmare sanningen. Tidigare har det berättats att intervjun är ett medel som 

förstärker journalisternas makt. Genom att ställa frågor till makthavare kan report-

rarna själv välja sitt ämne och därmed gjort sig mer fria från kommunerna och andra 

institutioner. De refererande texterna innehåller oftast inga intervjuer och därför är det 

istället politikerna och tjänstemännen som i störst utsträckning bestämmer vad artik-

larna ska skildra. Det är en passiv informationsförmedling som kommunerna egentli-

gen skulle ha kunnat sköta själva. Det kräver dock en mer aktiv läsare som exempel-

vis regelbundet kollar på kommunens hemsida. Å andra sidan är det kanske just den 

tjänsten de förväntar sig från tidningarna. 

 

Det finns exempel i Norra Skåne och Piteå-Tidningen där jag som skolad journalist 

har reagerat med svag ilska på att reportrarna inte varit tillräckligt aktiva. Det gäller 

exempelvis en artikel där en rapport presenterats som visar att det funnits mögel på en 

förskola och att man kände de första tecknen (lukten) från möglet för tio år sedan. 

Ingen ansvarig blir ställd mot väggen eller utfrågad om varför ingenting gjorts när 

problemet varit känt under en lång tid. Istället skildrar reportern händelsen som något 

positivt eftersom man nu diskuterar i kommunfullmäktige om att flytta på förskolan. 

Det är visserligen bra att skolan flyttas, men eftersom problemet varit känt en längre 

tid borde eleverna/barnen ha flyttats tidigare. Eftersom många medborgare får sin 

information om kommunen via media kan det tänkas att de får en positivare bild av 

sina politiker och tjänstemän än vad som hade förmedlats via en undersökande jour-

nalistik. Detta trots att de folkvalda och förvaltningen inte alltid sköter sig så bra som 

medborgarna kan kräva. 

 

Vad beror det då på att granskningen inte finns i särskilt stor utsträckning i Piteå-Tid-

ningen eller i Norra Skåne? Ett flertal möjliga orsaker har redan ställts upp i kapitlet 
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tidigare forskning, men eftersom undersökningen i denna uppsats inte letat efter orsa-

ker blir det mest kvalificerade gissningar och ett ämne att undersöka i framtida forsk-

ning. Det troligaste är att reportrarna har brist på tid, inte har tillräckligt med utbild-

ning i det kritiska förhållningssättet och att relationen mellan journalisten och politi-

ker/tjänstemän är i beroendeställning. 

 

Att utöka de redaktionella resurserna i exempelvis form av tid kan inte vara helt en-

kelt. Tidningarna har ett vinstintresse och kräver att varje reporter producerar ett visst 

antal texter per dag. Att göra en egen undersökning på en tidning kan ta flera dagar, 

då mängder av material ska gås igenom och ett flertal telefonsamtal ska ringas. Det är 

då en omöjlighet att ens till en majoritet syssla med sådan journalistik på en mindre 

tidning. Ändå borde det inte vara alltför svårt att uppfylla minimikravet på en 

undersökande artikel, de vill säga att använda två av varandra oberoende första-

handskällor. Oftast kräver det bara ett extra telefonsamtal eller en koll på myndighe-

ters hemsidor. Där bör tidsbristen inte vara något större problem. 

 

Utbildningens betydelse har jag nämnt ovan i den mening att journalistikens profes-

sionalisering förändras journalistiken. Det har uppenbarligen skett en förändring se-

dan reportrar lärt sig eller har fått ett intresse av att ställa makthavare till svars och att 

vara mer självständiga i sin rapportering. Det har inte undersökts – i alla fall inte i 

denna uppsats – hur välutbildade reportrarna på Norra Skåne och Piteå-Tidningen är. 

Men att döma av texterna finns det ett flertal från den gamla skolan (självlärda) eller 

med bristande journalistisk utbildning som inte är tillräckligt aktiva i sin yrkesutöv-

ning. Det som beskrivs om nyhetsförmedlingen på 1950-talet med reportrar som tyst 

medverkar på politiska möten och refererar de deltagande är något som känns igen 

från Piteå-Tidningen och framförallt från Norra Skåne. Det visar att det på vissa tid-

ningar sker en alltför långsam förändring mot ett kritiskt granskande förhållningssätt.  

 

Det är ännu svårare att veta hur relationerna ser ut mellan reportrarna på Norra Skåne 

& Piteå-Tidningen och politiker/tjänstemän i kommunerna. Eftersom det inte under-

sökts, varken i denna uppsats eller i någon annan är det rentav omöjligt att känna till 

hur förhållandena ser ut. Den tidigare forskningen pekar på att journalister på lokal-

tidningar oftast har en nära relation med kommunpolitiker och kommuntjänstemän. 

Det är helt klart en problematik och den verkar växa ju mindre kommunen är (räknat 
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per antal invånare). Det är dessutom svårt att komma från problematiken eftersom 

reportrarna är beroende av kommunarbetande som källor till information. Att ställa 

makthavare till svars kan möjligen leda till utfrysning från personen som kritiseras. 

Det är möjligt att reportern inte kan ta en sådan risk. Särskilt för dem som arbetar en-

sam på en lokalredaktion kan det vara känsligt att kritisera och granska kommunpoli-

tiker och tjänstemän. Speciellt när det är ont om andra källor till kommunal informa-

tion. Det krävs då en noggrann övervägning av hur man ska hålla distansen till käl-

lorna och hur kritiskt granskande journalisten kan vara i sitt arbete. 

 

Att vara kritiskt granskande journalist innebär ett speciellt sätt att arbeta och ett speci-

ellt förhållningssätt till källor och information. Alla kommunreportrar kan naturligtvis 

inte vara som Uppdrags gransknings Janne Josefsson – den grävande journalisten 

som brukar konfrontera folk med bilder från dolda kameror. Jag använder honom som 

exempel endast beroende på Janne Josefssons kändisskap. Det finns inga resurser, 

varken i form av tid eller i form av pengar på lokaltidningarnas redaktioner, att göra 

djupgående och omfattande reportage. De flesta lokalreportrar har sannolikt inte hel-

ler samma kunskap om grävande journalistik som exempelvis Janne Josefsson. Därför 

bör kraven inte vara lika höga på kommunreportrarnas arbeten. Kommunjournalisti-

ken behöver naturligtvis inte vara grävande, det räcker med att den är undersökande. 

Det innebär att reportern använder förstahandskällor, bekräftar fakta och fokuserar på 

maktfrågor istället för på elever som anordnar flöjtkonserter. Att vara kritisk är att 

ställa sig frågande till information och kontrollera med flera källor om fakta stämmer.  

 

Kritisk granskning kräver en aktiv journalist, en person som inte bara refererar brev 

utan själv gör intervjuer och letar upp relevanta dokument. Intervjun är som sagt ett 

av reportrarnas maktmedel och en metod som ökar journalisternas självständighet 

gentemot makthavarna. Reportern själv måste bestämma vilka ämnen som ska tas upp 

och vilken fråga som är viktig att fokusera på. Den passiva reportern blir till kommu-

nernas informationskanal ut mot folket – på politikernas villkor. Det är inte helt enkelt 

att definiera den kritiskt granskande reportern, mest beroende på att beskrivningen lätt 

blir alltför vag. Egenskaperna bör dock vara att reportern själv söker information, 

kontrollerar den information har får fram och fokuserar på om det finns något miss-

förhållande att avslöja.  
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Uppenbarligen finns det reportrar med sådana förhållningssätt även på lokaltidning-

arna. En del reportrar även på Norra Skåne och Piteå-Tidningen skriver artiklar som 

är mer kritiska till information än andra. Det är också de texterna som vid en första 

anblick verkar vara mest granskande och handla om de mest intressant ämnena: Det 

handlar om missförhållanden och saker på företag som inte står rätt till. Därför är det 

troligen journalisternas arbetsmetoder mer än tidningens resurser som styr hur journa-

listiken ser ut. Resultatet i kapitel 6 visar att det existerar undersökande och kritiskt 

granskande kommunjournalistik. Att öka andelen av dem verkar mest handla om en 

inställning hos reportern, påverkad av dens utbildning, redaktionens resurser och för-

hållandet till källor. 

 

7.2 Idealen som inte uppfylls 

Det är naturligtvis enkelt för mig att ha en viss grad av förväntningar på det arbete 

som kommunreportrarna på Norra Skåne och Piteå-Tidningen genomför. Det är också 

dessa förväntningar som de normativa teorierna handlar om, och vi gör då ofta en 

koppling till journalistiska regler och överenskommelser. Media förväntas vara en 

plats för informering, granskning och spegling av åsikter. Det är ju detta som pressut-

redningarna (de tysta överenskommelserna mellan journalistförbund, politiska partier 

med mera) anser att media bör innehålla för att demokratin ska fungera. Särskilt den 

mittersta funktionen (granska) är viktig att diskutera i denna uppsats eftersom den 

kritiska granskningen av kommunal verksamhet uppenbarligen är väldigt låg i i Piteå-

Tidningen och framförallt i Norra Skåne. Jag hade inte direkt några höga förvänt-

ningar när jag började min undersökning, men det fanns ändå en förhoppning om att 

fler texter hade uppfyllt kraven på en undersökande artikel. Det är knappast gransk-

ningen som prioriteras, då bara 17 av 185 texter kunnat kategoriseras som undersö-

kande. 

 

Granskningsidealet tycker jag, liksom de flesta av journalisterna, är viktigt att värna 

om. Att vara självständig, kritiskt undersöka och pröva hur inflytelsefulla personer 

sköter sitt arbete är ett ansvarsfullt jobb som i slutändan främjar demokratin. Inbyggt i 

idealet finns självklart flera kriterier att uppfylla, men jag ser det främst som ett jour-

nalistiskt förhållningssätt. Det är något som kommunreportrar på lokaltidningar ska 

sträva mot i sitt arbete. De blir nästan tvungna att se sig själva som läsar-

nas/medborgarnas ombudsmän gentemot makthavarna. Det är också en funktion i 
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samhället som mediekonsumenterna förväntar sig att tidningarna/journalisterna ska 

fylla. Då blir det klart en liten besvikelse när Norra Skånes och Piteå-Tidningens re-

daktioner (medvetet eller omedvetet) prioriterar informationsidealet högre än gransk-

ningsidealet. Det är också något som kan få konsekvenser för kvaliteten på kommu-

nernas verksamheter, eftersom politiker och tjänstemän inte kontrolleras tillräckligt 

noga. Som vi läst i kapitlet tidigare forskning anser till och med en del kommunarbe-

tande att de sköter sitt jobb bättre när de vet att kommunreportern vakar över dem. 

Det räcker inte med den övervakningsmakt som Kent Asp talar om, det vill säga att 

kommunerna sköter sitt arbete bättre enbart tack vare tidningarnas existens. 

 

Normen för lokalpressen, det vill säga hur stor del av den kommunala nyhetsförmed-

lingen som bör vara undersökande, är svår att bestämma. Det är en subjektiv bedöm-

ning, där journalister, medborgare, kommunarbetande har olika åsikter. I denna upp-

sats är resultatet att nio procent av texterna är undersökande och ungefär tre procent är 

kritiskt granskande. Jämfört med ett resultat på 100 procent är det självklart ett väldigt 

dålig prestation av tidningarnas reportrar. Men en sådan norm går knappast att nå upp 

till. Det är inte ens önskvärt att endast ha artiklar som är kritiskt granskande. Då 

skulle journalistiken troligtvis bli alltför likriktad. Förtroendet för kommunen skulle 

också sjunka snabbt på grund av alla negativa nyheter. Det är inte särskilt bra för de-

mokratin. Tidningarna bör även satsa på andra sorters journalistik. Förutom att 

granska är normen att de ska informera och spegla åsikter. De två sistnämnda funktio-

nerna är inte alltid förenliga med den kritiska granskningen. 

 

Genom att kasta ett getöga på resultatet kan man nå fram till en norm för andelen un-

dersökande artiklar i en lokaltidning. Där visas att i genomsnitt cirka 15 procent av 

artiklarna om kommunal verksamhet använder sig av två av varandra oberoende käl-

lor. Jag som gjort undersökningen vet att den andelen enkelt kan öka ifall reportrarna 

kollar upp sina fakta i dokument, på Internet, genom en kort intervju eller ett extra 

telefonsamtal. Om bekräftelserna av information ökar, då kommer också fler texter att 

räknas som undersökande. Resultatet visar också att i lite mer än hälften av artiklarna 

(56 procent) om kommunal verksamhet har någon agerat i kraft av sin position. Det 

vill säga att de uppfyllt kravet på att texten ska handla om maktutövning. Därför 

känns det rimligt att ungefär hälften av artiklarna som handlar om kommunal verk-

samhet bör vara undersökande. Visserligen kan en norm på 50 procent låta högt, men 
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det är ett mål att sträva mot. Norra Skåne och Piteå-Tidningen har ganska lågt till 

detta ideal. 

 

7.3 Påverkan av demokratin 

När de journalistiska idealen diskuteras är det ofrånkomligt att prata om demokratin 

och hur den påverkas av nyhetsförmedlingen. Det hela hänger samman med varandra 

eftersom idealen är inspirerade från demokratiska värderingar och politiska ideolo-

gier. Att resonera kring demokrati är inte helt oproblematisk eftersom det finns ett 

flertal teorier som alla kan kopplas till medias roll i samhället. Därför ska vi hålla oss 

till det som presenterats i kapitlet normativ teori.  

 

Man kan till en början utgå från de svenska medieideologierna som har olika uppfatt-

ning om statens iblandning i medierna. Där finns en socialt ansvarsfull ideologi som 

kritiserar den frihetliga (liberala) för att alla medborgare inte har lika stor chans att nå 

ut via tidningarna. Därmed blir det bara en mindre grupp i samhället som (exempelvis 

genom referat) når ut med sina åsikter och kan påverka den demokratiska beslutspro-

cessen. Vilka som når ut i de kommunala nyheterna i Norra Skåne och Piteå-Tid-

ningen har inte undersökts i denna uppsats. Även det är en fråga för framtida forsk-

ning. Däremot vet vi att många av artiklarnas källor når ut i tidningarna utan att jour-

nalisten har kontrollerat deras fakta eller att någon person uttalat sig om deras åsikter. 

Det kan naturligtvis vara ett problem, men det är inte omöjligt att lösa. Det kräver att 

reportern är självständig i sitt val av ämne och att flera källor används. Här återkom-

mer den kritiska granskningen som ett ideal, där media ska vara till för läsarna och 

inte bara användas som en kanal för politiker att nå ut med sina åsikter och informa-

tion. 

 

Eftersom jag inte har några mer fakta om Piteå-Tidningens och Norra Skånes 

nyhetsrapportering än hur undersökande kommunartiklarna är, blir det svårt att 

diskutera större politiska frågor. Jag vet exempelvis inte hur läsarna eller samhället 

påverkas av bristen på undersökande artiklar. Men det är ändå journalisterna själva, 

inte så mycket mediekonsumenterna, som har bestämt att media ska vara en 

granskande makt. Idealet som mest troligt formats utifrån politiska ideologier och 

skapats genom journalistikens professionalisering är fortfarande inte särskilt väl upp-

fyllt av lokalpressen.  
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Ett nyckelord i demokratisammanhang är legitimitet, det vill säga att folket kan lita på 

sina folkvalda och på kommunens tjänstemän. Ett förtroende för dem kan skapas ge-

nom att tidningsläsare får reda på hur makthavarna sköter sitt arbete. Allt ska ske en-

ligt regelverken, gärna så effektivt som möjligt och med hög moral. De värsta syn-

derna för politiker och tjänstemän är maktmissbruk och fusk. Avslöjanden om såna 

missförhållanden leder oftast till minskat förtroende. Det är medias uppgift att kon-

trollera så att allting går rätt till. Utan insyn i den demokratiska processen blir det 

svårt att veta vad som pågår i stadshusen. Kommunen brukar oftast bara sprida posi-

tiva nyheter om exempelvis nya satsningar på vägar och skola. De blir tystare när det 

gäller fusk med kontokort på skattebetalarnas bekostnad. Den vanliga medborgaren 

ägnar oftast inte heller någon större tid eller ingen tid alls åt att kolla igenom kommu-

nens dokument. Det blir istället kommunalreporterns ansvar att regelbundet undersöka 

om politiker och tjänstemän förtjänar sin legitimitet. Det är ett jobb som kräver en 

undersökande journalistik. 

 

Jag är dessutom övertygad att en större andel undersökande artiklar om kommunala 

verksamheter kommer att höja journalisternas trovärdighet. När fakta kontrolleras, när 

en del ämnen blir mer seriösa och när reportrarna visar att de är självständiga från 

andra aktörer, då kommer läsarna att uppfatta deras artiklar som mer sanningsenliga.  

 

7.4 Framtida forskning 

Jag har redan föreslagit två ämnen för vidare forskning och jag tänkte utveckla tan-

karna här lite kort. Det första ämnet att undersöka är varför Piteå-Tidningen och fram-

förallt Norra Skåne har en brist på undersökande kommunaljournalistik. Ett flertal 

böcker pekar på möjliga orsaker (se tidigare forskning). Dessa är olika svåra att un-

dersöka och det krävs helt klart ett flertal undersökningar för att nå fram till resultat 

som kan svara på orsaken till brist på kritisk granskning. För att sammanfatta ämnena 

att kontrollera endast i detta första förslag, då handlar det om att undersöka: Medier-

nas strukturer, den journalistiska logiken på tidningarna, vilka ideal journalisterna 

anser ska uppfyllas, kommunernas öppenhet mot pressen, hur de redaktionella resur-

serna ser ut samt relationen mellan kommunreportrarna och kommunpoliti-

kerna/tjänstemännen. Det handlar om en enorm arbetsinsats med flera problem att 

lösa för att nå fram till resultat.  



 

 57 

 

Det andra ämnet jag tagit upp är att undersöka vilka aktörer som når ut via lokalpres-

sen i de kommunala nyhetsartiklarna. Detta är en enklare process där man kontrollerar 

artiklarnas källor och mäter exempelvis hur ofta personer med olika titlar får uttala 

sig. Det är ändå en viktig del av forskningen eftersom den visar om det är kommunen 

eller reportern som bestämmer ämnet och vinklingen av artiklarna samt ger större 

kunskap om varför omfattningen av den kritiskt granskande journalistiken är liten i 

Piteå-Tidningen och Norra Skåne. 
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