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Abstact 
 
Titel: Lönsamma brott? En kvantitativ studie av svensk kriminaljournalistik 1989-2019 
 
Författare: Torbjörn Pettersson 
 
Kurs, termin och år: Journalistik GR (C), Examensarbete 15,0 hp, Höstterminen 2019 
 
Antal ord i uppsatsen: 9 768 
 
Problemformulering och syfte: Denna studie avser analys av sammanlagt 160 svenska 
nyhetsartiklar från Dagens Nyheter och Östersunds-Posten under 1989-2019, i syfte att utröna 
eventuella negativa förändringar av tidningarnas kriminaljournalistik under angiven tid. De 
frågeställningar som uppställts i studien och prövas, avser om dessa tidningar under den 
angivna tiden förändrats negativt och över tid blivit mer subjektiva, mer sensationella och för 
nyhetskonsumenterna lättillgängliga, med en lägre grad av fakticitet, om sådana förändringar 
kan bero på förändrade marknadsförutsättningar sedan 1989. Vidare behandlas frågeställningen 
om det sammanlagda antalet kriminaljournalistiska nyhetsartiklar ökat under tiden 1989-2019. 
 
Metod och material: Jag har utfört en kvantitativ innehållsanalys av sammanlagt 160 
tidningsartiklar ur de tryckta utgåvorna av Dagens Nyheter och Östersunds-Posten från 
vardagarna v 11 och 37 1989, 1999, 2009 och 2019.  
 
Huvudresultat: Studien ger vare sig stöd för antaganden om att den kriminaljournalistiska 
nyhetsbevakningen förändrats negativt i undersökta tidningar under tiden 1989-2019 samt eller 
att det sammanlagda antalet kriminaljournalistiska nyhetsartiklar ökat under samma tid. 
 
Nyckelord: journalistik, subjektivitet, fakticitet, kvantitativ, marknadsdriven 
  



Lönsamma brott? En kvantitativ studie av svensk kriminaljournalistik 1989-2019 - Torbjörn Pettersson 

 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1.  Introduktion och problemformulering 
1.1  Förord  
1.2  Problembakgrund 
 
2.  Syfte och frågeställningar 
2.1  Syfte 
2.2  Frågeställningar  
 
3.  Det aktuella forskningsläget 
3.1  Inledande bakgrund 
3.2  Marknadsdriven journalistik  
3.3  Objektiv och subjektiv journalistik 
3.4  Fakticitet 
3.5  Nyhetsförmedling och detaljer 
3.6  Tidigare forskning inom det område som studien avser 
 
4.  Metod och undersökningsmaterial 
4.1  Metod 
4.2  Undersökningsmaterial 
4.3  Validitet, reliabilitet och vetenskapligt värde 
 
5.   Beskrivning, tolkning och analys av resultatet 
5.1  Studerade texter under 1989-2019 
5.2  Undersökning av det sammanlagda antalet nyhetsartiklar om konkreta 

brottshändelser i det studera urvalet 
 
6.   Slutsatser och diskussion 
6.1  Slutsatser 
6.2  Diskussion med förslag till fortsatta studier 
 
7.   Litteraturförteckning 
 
 
 



Lönsamma brott? En kvantitativ studie av svensk kriminaljournalistik 1989-2019 - Torbjörn Pettersson 

 4 

8.  Bilagor  
8.1  Bilaga 1 – Tolkningsregler 
8.2   Bilaga 2 – Kodbok 
8.3  Bilaga 3 – Kodblankett 
8.4  Bilaga 4 – Sammanställning 
8.5  Bilaga 5 – Granskade artiklar 
  



Lönsamma brott? En kvantitativ studie av svensk kriminaljournalistik 1989-2019 - Torbjörn Pettersson 

 5 

1. Introduktion och problemformulering 
 
1.1 Förord  
Ända sedan den tidigare skolåldern har jag varit en inbiten tidningsläsare och dagligen - med 
få undantag - läst minst två dagstidningar. Under denna tid har jag från tid till annan tyckt mig 
uppfatta vissa skiftningar och förändringar i det journalistiska uttrycket. Jag brukar ibland 
fundera över om dessa representerar en mer allmän förändring eller bara rör sig om enstaka 
förändringar. Dessa brukar oftast röra frågan om huruvida en nyhetstext överensstämmer med 
fakta och hur journalisten garderat sig mot missförstånd och direkta felaktigheter genom att 
använda sig av reservationer genom modala, reserverande uttryck. Ett ökat bruk av sådana 
garderingar kan förstås tyda på ett större ansvarstagande och tydlig redovisning från en 
journalist men förstås också på mindre noggrann research, där journalisten nöjer sig med att 
redovisa att det ”kan” vara på ett visst vis istället för att utröna hur det faktiskt förhåller sig.  
 
Samtidigt är det ingen orimlig tanke att nyhetsjournalistiken över tiden förändras och utvecklas, 
på samma sätt som samhället och dess förutsättningar. De förändrade ekonomiska 
förutsättningarnas påverkan på journalistiken kom under särskild belysning under 1990-talet. 
En annan förändring som noterats är den rent organiska förändringen av journalistens sätt att 
uttrycka sig, där det subjektiva rapporterandet över tid vunnit terräng på det objektiva 
rapporterandets bekostnad. En tredje faktor som påverkar utvecklingen är förstås den tekniska 
utvecklingen, där nyhetsförmedling på internet och via smarta telefoner förändrat 
förutsättningarna både för nyhetsförmedlare, som kan publicera nyheter i realtid, men också för 
nyhetskonsumenterna, som ges en möjlighet att ta del av nyheter när de händer, till skillnad 
från vid tablålagda nyhetsprogram eller när nästa utgåva av den tryckta tidningen finns att läsa. 
Därtill påverkar också kulturen och lagstiftningens utformning journalistiken. Alla detta bidrar 
till att också utveckla och förändra journalistiken.1 
 
En fråga som uppkommer vid bedömning av en nyhets riktighet är vem som ansvarar för fakta 
och faktakontroll. Denna uppgift åvilade ursprungligen journalisten. Med tiden synes dock 
ansvaret delvis ha frångått journalisten, som istället rapporterar om vad andra aktörer uppger, 
till exempel vad en politiker uppger om ett visst sakförhållande eller för den delen en åklagare 
eller försvarsadvokat uppger om ett tvistigt spörsmål. I dessa fall bär journalisten ansvaret för 
en korrekt redogörelse av aktörens utsaga - men inte av korrektheten i denna. Erfarenheter från 
de senaste decenniet, där sådana aktörer som politiker förefaller medvetet använda sig av 
felaktiga eller vilseledande uppgifter, gör att det är rimligt att fundera över riskerna med en 
sådan utveckling. Det är förstås mycket enklare för en journalist att redovisa vad någon tycker 
än att själv bilda sig en uppfattning i saken.  
 
God nyhetsjournalistik har dock alltjämt att förhålla sig sann i förhållande till verkligheten. I 
detta ligger ett högt krav på fakticitet, ett begrepp som journalistikforskningen lånat från 
filosofins begreppsapparat - och all utveckling är inte av godo. En alltför långt gången 

 
1 McManus (1994), s 40ff  
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förenkling och konsumentinriktad paketering av nyhetsjournalistiken kan medföra att 
väsentliga perspektiv går förlorade, utan att rapporteringen för del delen är faktamässigt osann. 
Det är en grannlaga uppgift att presentera nyheter på ett sätt som kan locka läsare eller 
nyhetskonsumenter på ett begripligt sätt som inte är vilseledande eller kan uppfattas på ett 
felaktigt sätt.  
 
Jag medger gärna att mina iakttagelser av kriminaljournalistik, som denna uppsats handlar om, 
säkert omedvetet präglas av att jag under flera årtionden verkat som domstolsjurist och ofta 
kunnat jämföra egna förstahandsintryck från domstolssalar med nyhetsreferat, där för en jurist 
väsentliga och kanske avgörande moment ibland lämnats helt utanför referatet. Det finns 
sålunda många faktorer att beakta. 
 
Utan att ha något klart fog för detta, har jag med tiden fått en känsla att nyhetsjournalistiken 
utvecklats till att bli litet mer spekulativ och mindre faktabunden, inte sällan med ett allt större 
bruk av experter som gärna uttalar sig spekulativt om utredningar de saknar insyn i. Jag har 
också fått en allmän känsla av att kvaliteten på nyhetsrapporterande har sjunkit. Denna studie 
är i allt väsentligt en studie av om mina antaganden och iakttagelser stämmer. 
 
I samråd med min handledare har jag valt att studera kriminaljournalistiken i två 
morgontidningar, en lokaltidning - Östersunds-Posten (ÖP) - och en tidning som bevakar 
nyheter från hela landet - Dagens Nyheter (DN). Studien avser ett urval av 
kriminaljournalistiska artiklar i dessa tidningar under tiden 1989-2019. Sammanlagt omfattar 
studien 160 artiklar, med lika fördelning mellan DN och ÖP. En sidostudie avser utvecklingen 
av det sammanlagda antalet kriminaljournalistiska nyhetsartiklar under samma tid. Vid 
utförande av studien har jag fått tillfälle att - igen - läsa 80 dagstidningar från 1989, vilket 
tydliggjort vilka förändringar som skett i samhället de senaste 30 åren. 
 
Innan jag övergår till själva studien vill jag passa på att tacka min handledare Mikael Gulliksson 
för värdefulla knuffar åt rätt håll samt goda samtal om dessa intressanta spörsmål. Alla tokiga 
tankar och slutsatser är, som det brukar, mina egna.  
 
1.2 Problembakgrund 
Media benämns ibland som den tredje statsmakten bredvid riksdag och regering, vilket tydligt 
indikerar dess betydelse för samhällets bestånd och utveckling. Det är därför angeläget att 
media fullgör sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. God journalistik säkerställs genom 
sanningsenlighet, klarhet, skydd av allmänhetens rättigheter, opinionsskapande samt arbete 
med standards för att samla och presentera information samt respekt för informationskällors 
integritet.2  
 
Nyheter i massmedierna kan beskrivas som den genre som innehåller verklighetsbaserat 
material om aktuella händelser och förhållanden samt den bakgrundsinformation och de 

 
2 McQuail (2010), s 173 
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kommentarer som förekommer i samband med dessa händelser.3 Nyhetsförmedlingen styrs av 
de rådande ekonomiska villkoren, där nyheter kan utgöra sådana varor, som har ett 
marknadsvärde. Denna förutsättning gäller också icke kommersiellt arbetande nyhetsmedier 
som Sveriges Radio, som också har att göra sådana ekonomiska bedömningar som kan påverka 
utbudet av nyheter.4 I den meningen gäller också inom nyhetsförmedlingen Adam Smiths 
klassiska teori om den fria marknaden, där oreglerad konkurrens leder till de för konsumenten 
bästa varorna och tjänsterna, till minsta möjliga kostnad.  
 
Såväl de ekonomiska som tekniska förutsättningarna under de senaste 100 åren, har förändrat 
både förmedlingen och konsumtionen av nyheter. Dessa utvecklingsbetingade förändringar har 
beskrivits som en revolution.5 Dessa förändringar har påverkat både det journalistiska arbetet 
och de ekonomiska förutsättningarna för ägare av mediehusen.  

Utvecklingen inom media har medfört att olika medieformer har kommit närmare varandra och 
att gränserna mellan dem blir otydliga eller helt försvinner.6 Media kontrolleras numera av färre 
företagsgrupper, såväl i Sverige som internationellt. Det har också skett betydelsefulla 
förändringar i nyhetsproduktionen: De som arbetar i mediaproduktionen förväntas idag att 
behärska mer och mer teknik och att arbeta parallellt i olika medieformer. Samma råmaterial 
används numera i större utsträckning i olika kanaler, dags- och kvällstidningarna får alltmer 
närliggande innehåll och format och genrer sammansmälter i olika typer av medier och i olika 
delar av världen.7 Det har också blivit allt mer vanligt att driva kampanjer och skapa opinion 
som härefter genererar nyheter, vilket skapar ett enklare innehåll som snabbt kan produceras av 
ett mindre antal journalister, och som presenteras på maximalt hårddragna löpsedlar.8 Denna 
utveckling är en spegel av de ändrade marknadsförutsättningarna. Det är också tydligt att 
sådana förändringar kan komma i konflikt med de gamla principerna om sanningsenlig 
nyhetsförmedling och medias uppgift som den tredje statsmakten. 

Kritiskt granskande och fördjupande nyhetsrapportering har ansetts vara betydligt dyrare, 
räknat i tid och personal, än händelseinriktad och underhållningsbetonad journalistik.9 Det 
anses således mer lönsamt - och billigare - att producera till exempel händelseinriktad 
kriminaljournalistik, under förutsättning att dessa nyheter ”säljer”. Eftersom kostnaden för 
sådan nyhetsproduktion typiskt sett kan bli lägre, blir - enligt Smiths modell - presentationen 
av nyheten och hur den attraherar nyhetskonsumenterna en väsentlig konkurrensfaktor.   
 
Den fråga man kan ställa sig är om journalistiken helt är i marknadskrafternas händer eller om 
journalistiken fortfarande förmår att sanningsenligt och granskande fullgöra sitt uppdrag som 
den tredje statsmakten.  
 

 
3 Hvitfelt 1989), s 10 
4 Hvitfelt 1985), s 49 
5 Hvitfeldt & Nygren (2005), s 16 
6 Hvitfeldt & Nygren (2005), s 17 
7 Hvitfeldt & Nygren (2005), s 19 
8 Hvitfeldt & Nygren (2005), s 37 
9 Underwood (1995), s 131ff 
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Det valda ämnet för studien går till själva kärnan i det journalistiska uppdraget, att 
sanningsenligt rapportera om en händelse, utan yttre påverkan. I dessa dagar där journalisters 
integritet ifrågasätts allt mer, är studien särskilt relevant. 
 
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
2.1 Syfte 
Denna studie syftar till att utreda om de förändringar av ekonomiska och tekniska villkoren för 
journalistiken under tiden 1989-2019 också medfört negativa förändringar av de journalistiska 
texterna. Under de senare åren har det blivit allt vanligare att journalister oberoende och avsikter 
ifrågasatts och de istället framförts som partiska sakförare mer än oberoende granskare. Som 
framgår nedan finns det också medieforskning som indikerar att journalistiken är 
marknadsdriven och att tekniska och marknadsmässiga förändringar påverkar  journalistiken.10 
Samtidigt finns det annan forskning som tyder på att det journalistiska arbetet inte synes vara 
påverkat av sådana förändringar.11  Detta syftet är sålunda väl förankrat i den medieforskning 
som utförs under de senaste 50 åren. 
 
Jag har inom ramen för studien genomgått kriminaljournalistiska artiklar under tiden 1989-
2019 samt analyserat sammanlagt 160 av dessa artiklar i 80 vardagsutgåvor av DNs och ÖPs 
tryckta tidningar. 
 
Studien utgörs av en kvantitativ innehållsanalys av de två utrymmesmässigt största/längsta 
nyheterna om i vart fall misstänkta konkreta, inträffade brottshändelser, hädanefter i denna 
uppsats benämnda Konkreta brottshändelser, under vardagarna under två veckor, en på våren 
och en på hösten, 1989, 1999, 2009 och 2019 i pappersutgåvorna av DN och ÖP. Studien avser 
därmed inte artiklar om allmän brottsutveckling, brottsbekämpning, opinionsbildning, etc. Den 
omfattar däremot rubriksättning, bild- och artikeltexter samt anslutande kommentarer eller 
krönikor. DN har valts eftersom den tidningen täcker nyheter i hela Sverige medan ÖP valts 
som representant för de mer utpräglade lokaltidningarna. De veckor som studerats, vecka 11 
och vecka 37, har valts eftersom de inte sammanfaller med ferier. Vissa variabler har studerats 
och granskats utifrån binär förekomst/icke-förekomst medan andra variabler studerats och 
granskats utifrån nominell frekvens. Denna del av studien utgörs således av två olika 
analysmoment. Jag har vidare särskilt undersökt det sammantagna antalet artiklar om brott i de 
granskade tidningarna för att se om omfattningen av kriminaljournalistik i de valda tidningarna 
ökat sedan 1989.  
 
Till stöd för min granskningen har jag tillämpat olika tolkningsregler för bedömningen av 
artiklarna.  
 

 
10 McManus (1994) 
11 Wadbring (2012), s 16 
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Genom att påbörja studien 1989 har jag fångat upp mätdata både före och efter internets och 
smarttelefonernas genombrott. 
 
De förändringar som jag huvudsakligen riktat in mig på i studien är de som avser relationen 
subjektiv/objektiv rapportering och nivån av fakticitet. 
 
2.2 Frågeställningar 
Inför studiens påbörjan, gjorde jag följande antaganden:   
  
• att de kriminaljournalistiska nyhetsartiklarna om Konkreta brottshändelser i DN har inte 

undergått någon betydande negativ förändring under tiden 1989- 2019;  
• att motsvarande nyhetsartiklar i ÖP under samma tid förändrats negativt och över tid blivit 

mer subjektiva, mer sensationella och för nyhetskonsumenterna lättillgängliga, med en 
lägre grad av fakticitet; 

• att det sammanlagda antalet nyhetsartiklar om Konkreta brottshändelser ökat i både DN och 
ÖP under tiden 1989-2019; samt  

• att förändringar enligt ovan beror på förändrade marknadsförutsättningar sedan 1989. 
 
Ovanstående antaganden, som är länkade till ovan nämnda syfte, ledde fram till följande 
konkreta frågeställningar:  
 
• I vilken utsträckning har de kriminaljournalistiska nyhetsartiklarna i DN och ÖP under tiden 

1989-2019 försämrats i riktning mot att bli mer subjektiva och mindre byggda på fakticitet? 
• Har det sammanlagda antalet kriminaljournalistiska nyhetsartiklar i angivna tidningar ökat 

under samma tid?  
• Vilken betydelse har ekonomiska och tekniska förändringar för sådana eventuella 

förändringar?  
 
Genom denna stickprovsstudie avser jag att söka närma mig ett svar på ovanstående 
frågeställningar. Jag är dock medveten om att undersökningen i bästa fall endast kan utgöra ett 
stöd för antagandena och att vidare, mer omfattande studier erfordras för att vinna närmare 
klarhet i frågorna, vilket redovisas nedan.  
 
 
3. Det aktuella forskningsläget 
 
3.1 Inledande bakgrund 
Allt sedan antiken har det pågått en diskussion om vad som konstituerarar vederhäftigt 
journalistiskt berättande.12 Medieforskare har varit ense om vissa grundläggande element för 
att säkerställa vederhäftigheten hos det journalistiska berättandet. Detta får vara inte 

 
12 Steensen (2017), s 32  
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vilseledande eller osant utan skall vara sanningsenligt och bygga på faktiska, konkreta källor. 
Men redan vid en närmare betraktelse visar sig även detta lämna utrymme för tolkningar. 
 
Normen för vad som är god nyhetsjournalistik utgår från nyheter som är relevanta och som 
presenteras på ett sakligt och med sanningen överensstämmande sätt.13 Saklighetsaspekten i 
nyhetsförmedlingen har att göra med hur nära den objektiva verkligheten nyheternas berättelser 
ligger, d v s hur sanningsenliga de är.14 I Nationalencyklopedins ordbok definieras saklighet i 
muntliga och skriftliga framställningar som inriktning på fakta och inte på värderingar, känslor 
eller oviktiga handlingar.15 Relevansen i nyhetsförmedlingen avser urvalsprinciper: dels vilka 
händelser och förhållanden i verkligheten som nyheterna väljer att rapportera om, dels vilka 
perspektiv och aspekter på dessa händelser och förhållanden som presenteras.16 
 
Produktionen av nyheter utgör endast den ena sidan av marknaden, där den andra ligger hos 
nyhetskonsumenterna. Dagen nyhetskonsumenter kan därtill aktivt välja - och väljer - väljer 
sådana mediekanaler som tillfredsställer deras egna intressen. De är aktiva eftersom de önskar 
uppnå särskilda mål med sin medieanvändning.17 Exempel på sådana behov är: 1) information 
och utbildning;  2) vägledning och råd; 3) avkoppling och verklighetsflykt; 4) sociala kontakter 
och samhörighet; 5) tidsfördriv; samt 6) identitetssökande och bekräftelse.18 Utifrån denna 
teoribildning kan antas att olika nyhetskonsumenter har olika förväntningar på 
nyhetsförmedlingen i olika tidningar eller medier, vilket kan leda till att de uppfattar 
textinnehåll på olika sätt.  
 
I en studie från 1980-talet påvisade Sullivan att nyhetskonsumenterna tolkade texter olika 
beroende på klass, kön och etnicitet.19 Utgångspunkten är att texter är polysemiska och kan 
tolkas olika av personer med olika erfarenheter och kunskap. En text avkodas på tre olika sätt: 
1) den dominanta tolkningen, enligt vilken läsaren tolkar budskapet på det sätt som avsändaren 
önskar; 2) den förhandlande tolkningen, enligt vilken läsaren är mer kritisk och tar till sig en 
del av innehållet i texten på det sätt som avsändaren avsett men förkastar andra delar av 
budskapet samt 3) den oppositionella tolkningen, enligt vilken läsaren ifrågasätter och förkastar 
hela meddelandet som avsändaren har kodat in.20 
 
Sammantaget kan konstateras att förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar inom 
media påverkar både nyhetsproducenter och nyhetskonsumenter och att samspelet dem emellan 
styr den sammantagna effekten av marknadspåverkan.  
 
 
 

 
13 Ghersetti, (2000), s 11  
14 Ghersetti, (2000), s 9f  
15 Nationalencyklopedins ordbok, Rekr – Övä, band 3:63 
16 Ghersetti, (2000), s 10  
17 Sullivan (2013), s 113f 
18 McQuail (2010), s 427 
19 Sullivan (2013), s 135 
20 Sullivan (2013), s 142f 
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3.2 Marknadsdriven journalistik 
McManus banbrytande studie från 1994 av den marknadsdrivna journalistiken, byggde på en 
systematisk genomgång av hur kommersiella nyhetsföretags journalister och fotografer 
används för att maximera vinsten för företagens ägare.21 Studien utfördes utifrån Adam Smiths 
klassiska teori om konkurrensens betydelse för konsumenter och producenter på en oreglerad 
marknad. McManus konstaterade att medierna verkar och konkurrerar på fyra marknader: 
publikmarknaden, reklammarknaden, källmarknaden och kapitalmarknaden.22 I sin studie 
följde han den journalistiska processen på flera amerikanska kommersiella Tv-stationer.23 Hans 
slutsats var att nyhetsutbudet endast liknar en journalistisk produkt - men likväl inte är det. 
Prioriteringen av underhållning genomsyrar i stället hela verksamheten.  
 
Enligt McManus måste de journalistiska normerna i kommersiella nyhetsmedier anpassas eller 
underställas marknadens normer i syfte att uppnå högsta möjliga avkastning. Detta betyder inte 
att granskande och fördjupande journalistik inte också kan vara inkomstbringande, utan att 
inkomsterna blir större först när i första hand marknadens normer och önskemål tillgodoses.24  
 
Utifrån McManus´ marknadsmodell menar McQuail att sannolikheten för att en händelse skall 
bli en nyhet är 
 
• Omvänt proportionell till den skada som nyheten kan förorsaka hos investerare eller 

sponsorer 
• Omvänt proportionell till kostnaderna för att bevaka händelsen 
• Direkt proportionell till den förväntade uppskattning hos publiken, som annonsörerna är 

beredda att betala för25  
 
McManus drar själv slutsatsen att läsarna konsumenterna saknar grund att bedöma och kritiskt 
utvärdera vad som är rättvist och riktigt i nyhetsutbudet vilket innebär att det måste ankomma 
på andra aktörer att säkerställa dessa grundläggande principer inom journalistiken.26 
 
I en rapport från 2002 redovisar Cohen utvecklingen av den marknadsdrivna journalistiken 
genom att följa nyhetsproducenter inom TV, tryckt press och på internet och se hur de arbetar 
med att söka förena nyhetsintresse med kommersiella intressen.27 Hennes slutsatser är att 
nyhetersproduktionen på internet också påverkas av marknadskrafterna men att det finns 
speciella inslag, bland annat möjligheterna till transparens och snabba rättningar, som skiljer 
denna förmedling från traditionell nyhetsproduktion28 och som kan motivera en revision av 
McManus teorier.29  

 
21 McManus (1994) 
22 McManus (1994), s 5 
23 McManus (1994), s 83  
24 Ghersetti, (2000), s 26 
25 McQuail (2010), s 293 
26 McManus (1994), s 64  
27 Cohen (2002), s 532 
28 Cohen (2002), s 543 
29 Cohen (2002), s 537 
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Cohens rapport efterföljdes bland annat av en studie av Wang från 2012. I den rapporten görs 
en innehållsanalys av Tv-nyheter i 14 olika länder (innefattande Sverige). I den studien 
jämfördes elementen av sensationalism i bevakningen. Wangs slutsatser är att 
sensationsnyheterna främst utgörs av rapportering om brott, olyckor och katastrofer och att 
dessa nyhetstyper får större utrymme hos offentliga förmedlare med konkurrerande kanaler, 
(såsom SVT1 och SVT2) än i kommersiella kanaler.30 Två viktiga faktorer som styr detta är 
den rådande konkurrenssituationen och graden av professionalitet hos journalisterna. 
Professionella journalister tenderar att ägna sig mer åt mjuka, mindre sensationella nyheter, än 
andra journalister, och större konkurrens medför mer sensationella nyheter.31 Dessa slutsatser 
kan inte ses som förvånande men påvisar både behovet av journalistisk integritet hos de 
enskilda journalisterna som ett ansvar för bevakningen hos de andra aktörerna i McManus 
modell. 
 
I en senare studie av Attaway-Fink från 2004 undersöktes hur marknadsundersökningar av 
tidningsköpare används i tidningsarbete för att kunna avgöra vad som kan förmå en person att 
köpa tidningen samt hur utfallet av sådana undersökningar påverkar redaktionella val.32 
Tendensen att locka köpare med specialdesignade avdelningar i tidningar eller bilagor, påvisar 
härigenom tydligt sambandet mellan de marknadsmässiga förutsättningarna och journalistiska 
beslut. 
I en svensk rapport av Wadbring från 2012 rörande journalistikens kommersialisering 
behandlades förändringar i svensk dagspress från 1960 till 2010. I rapporten anmärks att under 
den senare tiden har konkurrensen ökat radikalt, med många nya medier och plattformar.33 
Däremot har de ökade kommersiella inslagen inte medfört någon tydlig förändring av 
journalistiken. Dagstidningarnas nyhetsbevakning har kommit att bli mer lokal och tidningarna 
har även minskat utrymmet för mjuka nyheter från den privata sfären. Men trots att lokala 
nyheter dominerar, är de flesta artiklarna neutrala i tonen och visar inga tecken på ökad grad av 
privatisering.34 
 
Hvitfelt menar att en stor del av de villkor som nyhetsmedierna arbetar under ligger utanför 
deras egen kontroll och att tematiseringen av nyheter kan bero på nyhetsorganisationernas 
begränsade resurser och det förhållande att en enskild journalist inte kommer hem tomhänt.35 
 
Den sammantagna bilden av nuläget inom forskningen är att det föreligger ett betydande stöd 
för McManus teoribildning men att den enskilde journalistens professionalitet kan utgöra ett 
värn mot alltför stark marknadspåverkan. 
 

 
30 Wang (2012), s 711 
31 Wang (2012), s 724 
32 Attaway-Fink (2004), s 145  
33 Wadbring (2012), s 16 
34 Forskning.se (2012) 
35 Hvitfelt (1986), s 105  
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Medieföretag arbetar på två olika marknader - läsarmarknaden och annonsmarknaden. Den 
tekniska utvecklingen påverkar båda dessa marknader. När läsare vant sig vid ”gratis” 
medieinnehåll på internet blir det svårt att behålla intäkterna från dem. På samma sätt blir det 
svårt att få intäkter från annonsörer som väljer andra vägar för sin marknadsföring. Detta har 
medfört att det med tiden blivit svårare att få fram resurser för att kunna producera den 
kvalitetsjournalistik som finns i traditionella medier.36 

3.3 Objektiv och subjektiv journalistik 
Utgångspunkten för teoretiska diskussioner om journalistik brukar vara den objektiva 
rapporteringen. ”Vi gör inga nyheter, vi rapporterar dem…Våra reportrar bevakar inte 
nyheterna utifrån sina egna åsikter. De framför dem utan någon åsikt alls” har Richard Salant, 
redaktör för CBS News gjort gällande.37  

Objektiv nyhetsförmedling anses innefatta kvaliteter som skapar trovärdighet och 
vederhäftighet och innefattar korrekta fakta, avsaknad av fördomsfullhet och bias, skillnad 
mellan fakta och kommenterande samt transparent redovisning av källor och opartiskhet.38 
Begreppet ”ärlighet” anses rymma ett krav på att varken omedvetet eller medvetet försöka 
förmå Läsaren att få en felaktig uppfattning av ett i och för sig korrekt faktaunderlag. Frågan 
om subjektivitet kan därmed sägas vara nära sammanflätad med en moralisk skyldighet att 
redovisa sina ståndpunkter.39 Det är också så att det neutrala, informativa rapporterandet är det 
som de flesta journalister föredrar, med objektivitet som ett professionellt kärnvärde.40  

Objektiv journalistik utgår från fakta, med skribentens egna åsikter och synpunkter i baksätet. 
Ett traditionellt sätt att beskriva skillnaden mellan subjektiv och objektiv journalistik är att dessa 
förhållningssätt dels är varandras direkta motsatser, dels att subjektivt rapporterande präglas av 
orättvisa och slarv medan objektivt framställande beskrivs som rättvist och exakt.41  
 
Den svenska medieforskaren Westerståhl har beskrivit objektivitetens olika byggstenar enligt  
följande modell:42 
 

 
Objektivitet 

 
Saklighet 

 
Opartiskhet 

 
Sanning 

 
Relevans 

 
Balans 

 
Neutral presentation 

 

 
36 Melesko (2013), s 119 
37 Shoemaker (1987, s 11) 
38 McQuail (2010), sid 565 
39 Steensen (2017), s 33 
40 McQuail (2010), sid 283 
41 van Zoonen (1998) 
42 McQuail (2010), s 202 
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Även om de flesta journalister fortsatt föredrar det neutrala, informativa rapporterandet, finns 
det tydliga kontraster mot detta. Den norske medieforskaren Steensen menar att subjektiv 
journalism inte alls är ett ideal som står i kontrast med objektivitet.43 Medieforskaren Wahl-
Jorgensen menar att det objektiva idealet både är ouppnåeligt och kontrafaktiskt.44 Steenson 
lyfter fram två olika sorters subjektivitet inom journalistiken: Byline-subjektivitet och 
Källsubjektivitet, där Byline-subjektivitet utgörs av journalisten som genom sin subjektivitet 
besjälar sin berättelse medan källsubjektiviteten avser dennes val av exempel för att illustrera 
en berättelse.45 
 
Medieforskarna Broersma och Harbers pekar på den konflikt som kan uppstå när en journalist 
avser att skapa en bra, insiktsfull berättelse: fakta kan då i värsta fall hamna på sidan och 
sanningen bli alltför utsträckt.46 Medieforskaren Grevisse menar å sin sida att det är rimligt att 
tala om ett ärlighetsimperativ - ett förbud för journalister att vilseleda sina läsare - och om 
principerna om rättvisa och rimlighet.47 Asp menar att värdet i objektiviteten ligger i frågan om 
hur personer som arbetar inom media skall utföra sitt uppdrag och att objektiviteten utgörs av 
två huvudkomponenter: ärlighet (engelska: fairness) och informationsgivande, d v s 
separationen av fakta från värderingar.48 
 
Den nya journalistik som formulerades av Tom Wolfe under 1960-talet, driver det subjektiva 
perspektivet än längre. Genom sina intima, sceniska beskrivningar som dras från den 
porträtterades privata sfär, kommer läsaren den porträtterade närmare om livet, vilket enligt 
Wolfe skapar en ”sannare” journalistisk beskrivning.49 
 
Den brittiske samhällsforskaren Sayer har utforskat de sätt som samhällsforskare förhåller sig 
till sina källor. Han menar att det är endast genom att se det subjektiva som en del av det 
objektiva - samt känslor och värderingar som en del av det rationella - som en person kan 
förstås.50 Steensen har överfört Sayers funderingar till journalistiken och menar att också 
journalister skall involvera sig i andras liv. Subjektiviteten skall inte ses som en motsats till 
objektivitet utan en del av denna. Enligt honom blir det omöjligt att beskriva världen på ett sant 
vis om man bortser från subjektiviteten.51 
 
I en studie av innehållet Pulitzerprisvinnande nyhetsartiklar mellan 1995 och 2011, konstaterar 
Wahl-Jorgensen att dessa är genomsyrade av subjektivt språk. Hon anser att detta inte 
underminerar inte anspråken på objektivitet utan antyder att skillnaden mellan objektivitet och 
subjektivitet - samt känsla och rationalitet - är förenklande.52   

 
43 Steensen (2017), s 27 
44 Wahl-Jorgensen (2013), s 305 
45 Steensen (2017), s 30f 
46 Broersma & Harbers (2014), s 640 
47 Grevisse (2008), s 49 
48 Asp (2014), s 261 
49 Steensen (2017), s 36 
50 Steensen (2017), s 40f 
51 Steensen (2017), s 44 
52 Wahl-Jorgensen (2013), s 316 
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Den rumänska journalistforskaren Negrea har studerat frågan om objektivitet i rumänsk press i  
anslutning till parlamentsvalet 2012. Hon konstaterar att varje reporters ”personliga bagage”, 
influerar dennes uppfattning av händelser som bevittnas.53 
 
Hvitfelt konstaterar för sin del att ett påstående att nyheterna motsvarar verkligheten kan därför 
aldrig innebära att de är identiska med verkligheten.54 Betraktaren är påverkad av bland annat 
sina värderingar och intressen när han tolkar verkligheten. Hans medvetande bearbetar den och 
han beskriver den mot bakgrund av dessa värderingar och intressen. Sanningen uppfattas som 
subjektiv och möjligen åtkomlig på ett absolut och minimalt ytplan.55 Objektivitet har setts som 
ett falskt värde och ett ideologiskt begrepp. Eftersom inte objektivitet är möjlig och 
nyhetsbilden av verkligheten är styrd av människor, är de nyheter som påstås vara objektiva i 
själv verket ideologiska beskrivningar av verkligheten på grund av att begreppet objektivitet 
har en ideologisk definition.56 Detta innebär att en nyhetsrapport av en viss händelse eller ett 
visst förhållande ger en väsentlig beskrivning om den genom urval och utformning frambringar 
en bild hos den normale läsaren, tittaren eller lyssnaren av dessa händelser och förhållanden 
som i huvudsak motsvarar verkligheten.57  
 
Vid sidan av rent marknadsdrivna förändringar av journalistiken, har denna också förändrats 
organiskt, med en förskjutning från mer objektiv till mer subjektiv nyhetsförmedling. Detta har 
föranlett förändringar av de yrkesetiska krav som åvilar journalister. Det anses numera vara 
svårt att uppställa krav på journalistisk objektivitet eftersom det är svårt för journalister att 
frigöra sig från sina egna subjektiva värderingar. Det är därför inte meningsfullt att längre tala 
om en isolerat objektiv journalistik.58 Som motvikt till den mer subjektiva journalistiken 
betonas i stället krav på transparens, sanningsenlighet och oberoende, så att allmänheten inte 
vilseleds av rapporteringen.59 Det Svenska Journalistförbundets yrkesregler upptar förbud mot 
att acceptera uppdrag m m som ”kan misstänkliggöra…ställning som fri och självständig 
journalist”. Vidare förbjuder yrkesreglerna journalister att ”förfalska intervjuer eller bilder” 
samt påför en skyldighet att ”ange källan när en framställning i huvudsak bygger på annans 
sakuppgifter”, bestämmelser som syftar till att säkerställa kravet på saklighet och opartiskhet.60  
 
Det kan dock noteras att Ledin menar att en nyhetstext produceras kollektivt och dess auktoritet 
anses som baserad på tidningen som institution och inte på journalisten som individ.61 
 

 
53 Negrea (2014), s 31 
54 Hvitfelt (1989), s 35 
55 Hvitfelt (1989), s 36 
56 Hvitfelt (1989), s 39 
57 Hvitfelt (1989), s 44 
58 Steenssen (2017), s 40f, s 44 
59 Riordan (2014), s 3 och 19 
60 Journalistförbundets Yrkesetiska regler (2014) 
61 Ledin (1994), s 84 
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Frågan om mer subjektiv journalistik är sålunda nära sammanflätad med en moralisk skyldighet 
att redovisa sina ståndpunkter.62 Genom att på så vis vara transparent ges läsaren en möjlighet 
att själv kontrollera vederhäftigheten i påståenden. I en omfattande rapport från 2014 
konstaterar Riordan - liksom Cohen tidigare - att den moderna, digitala verkligheten lämnar 
nya vägar att upprätthålla redaktionell standard genom faktakontroll via hyperlänkar, vidgade 
sammanhang och transparens.63   Också McQuail har påtalat det nödvändiga i att inte vilseleda 
läsare eller undertrycka relevanta fakta.64 I det krav på tydlighet och transparens minskar risken 
för att läsaren skall få en felaktig eller skev bild av den händelse som en text avser. 
 
3.4 Fakticitet 
Termen fakticitet användes först av den tyske filosofen Johann Gottlieb Fichte. Under 1900-
talets positivism hänförde den sig till bland annat till fakta och faktualitet. Den har även kommit 
att syfta till sådant som motstår förklaring och tolkning. I Merriam-Websters ordbok definieras 
det engelska substantivet ”facticity”, som kan anses motsvara fakticitet, som kvaliteten eller 
tillståndet att vara ett fakta. Som synonymer nämns i den ordboken ”sanning” och 
”sanningsenlighet” och som dess motsatser ”osanning” och ”falskhet”.  
 
Enligt klassiskt logik eller bevisteori är det ett fundamentalt antagande att varje påstående har 
ett och endast ett sanningsvärde, som antingen är sant eller falskt - men aldrig båda samtidigt. 
Vid tillämpning av begreppet inom innehållsanalys tillämpas dock inte sådana absoluta värden 
utan fakticiteten kan både vara större eller mindre, på en steglös skala. Graden av fakticitet vid 
innehållsanalys blir därmed ett sätt att värdera sanningshalten i en utsaga eller ett påstående. 
 
Tuchman definierar journalistisk fakticitet som sådan relevant information som insamlats enligt 
professionellt validerade metoder och både klargör vad som är känt och hur detta är känt. Hon 
lägger stor vikt vid relationen mellan fakta och källor. En viktig strategi för att skapa fakticitet 
är att låta nyhetsaktörer ta ansvar för informationen (engelska: relocating facticity), där ett 
uttalande från en aktör ses som ett faktum. Detta beskrivs av Ledin som att använda sig av 
ramar. 65 
 
Ett faktiskt yttrande är ett sådant där författaren avser att få läsaren att förstå att det som beskrivs 
är en faktisk eller verklig situation, en händelse eller ett tillstånd som har inträffat eller som 
händer vid tidpunkten då texten produceras. Vid sådana yttranden accepterar författaren det 
sakförhållande som uttrycks. Med ett icke-faktiskt yttrande är det däremot inte författarens 
avsikt att beskriva en faktisk eller verklig situation. Vid sådana yttranden problematiserar 
istället författaren det sakförhållande som uttrycks.66 
 

 
62 Steensen (2017), s 33 
63 Riordan (2014), s 3 och 19 
64 McQuail (2010), s 201 
65 Ledin (1994), s 82f 
66 Ledin (1994), s 84 
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Inom journalistforskning talas också om halvfakticitet eller modalitet, vilket innebär att ett 
yttrande innehåller sändarsignaler som gör dess sanningshalt mindre säker. I praktiken innebär 
modaliteten att sändaren kommenterar innehållet och därmed markerar sin attityd. 
 
Enligt Ledin kan faktiska yttranden delas in i tre kategorier67:  
 
• Faktum, som saknar alla modalitetsmarkörer och avser händelser i då- eller nutid utan 

reservationer;  
• Förutsägelser, som avser framtida händelser; och 
• ”Inramare” eller yttranden av annan avsändare än författaren  
 
Lagerholm menar att modala uttryck avser alla uttryck som inte framställer satsinnehållets 
verklighetsstatus som bekräftad.68 Modaliteten anger därför hur mycket och på vilket sätt 
sändaren kommenterar sannolikhetsgraden i det som uttrycks; modalitet handlar om talarens 
åsikter och attityder. Modalitet berör också talarens inställning till handlingen eller dess 
verklighetsstatus.69 
 
Modala eller icke-faktiska yttranden kan enligt Ledin indelas i fyra olika kategorier70: 
 
• Gardering, som innebär någon slags sannolikhetsgradering såsom verb av typen förefalla, 

tyckas, anta och adverb av typen förmodligen, troligen och kanske. Vid inramningar kan 
användande av verb som tro och tvivla på vid att-satser ses som garderingar liksom bruket 
av citationstecken. 

• Tvång, som hänvisar till vad en norm föreskriver, med orden av typen måste och tvungen 
som typiska markörer. 

• Evaluering, som signaleras av värdeord, till exempel ”synnerligen väl”, ”en ledsam 
händelse”, etc.  

• Fråga, både direkt eller indirekt, till exempel ”Hur ofta har inte…”  
 
Under 1980-talet skrev Hvitfelt en rapport om medierapporteringen av en misstänkt 
difterismitta i Göteborg. I denna redovisade han 11 faktorer som bidrar till att 
mediebevakningen kan avvika från verkliga händelser, vilken redovisning samtidigt blir en 
checklista på vad som kan anses utgöra journalistik med hög eller låg fakticitet:71 
 
• Förekomst av sakfel  
• Förekomst av missvisande, överdrivna  rubriker och ingresser 
• Artikeluppbyggnaden, där de mest uppseendeväckande uttalandena är placerade i början av 

artiklarna medan medicinska fakta och odramatiska eller lugnande uttalanden av 
sakkunniga personer är placerade sist i artiklarna. 

 
67 Ledin (1994), s 87 
68 Lagerholm (1994), s 23 
69 Lagerholm (1994), s 222 
70 Ledin (1994), s 87f 
71 Hvitfelt (1986), kap 3 
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• Förekomst av dramatiska eller associationsrika formuleringar 
• Förekomst av dramatiska bilder 
• Oklara dementier 
• Nyhetskällor och intervjupersoner, vars sakkunskap eller insyn i de händelseförlopp som 

artiklarna beskriver kan ifrågasättas.  
• Förekomst av motsägelsefullhet 
• Proportionen mellan den förmedlade nyheten och dess betydelse för en tidnings läsare eller 

dess samhälleliga relevans 
• Förekomst av spekulationer 
• Förekomst av infallsvinklar som syftar till att undergräva förtroendet för myndigheternas 

förmåga 
 
Hvitfelt uppställde följande krav rörande rubriksättning och ingresser:72  
 
• De skall ges ett begränsat utrymme och synas tydligt 
• De skall locka till läsning 
• Rubriken skall ha täckning i texten, och  
• Rubrikerna skall sammanfatta texten 
 
Den amerikanska medieforskaren Almedia presenterade 1992 en modell för analys av faktiska 
och icke-faktiska påståenden.  Ledin tillämpade därefter samma modell i sin avhandling om den 
socialdemokratiska pressens utveckling. Modellen bygger på hur läsarens uppfattning om hur 
skribenten presenterar sina idéer.73 De faktiska yttrandena indelas i inramare, faktum och 
förutsägelser medan de icke-faktiska indelas i garderingar, tvång, evaluering  och fråga. 
 
3.5 Nyhetsförmedling och detaljer 
Den så kallade medielogiken kan beskrivas som standardiserade mönster och strukturer i 
nyhetsmedierna som utgår från utrymmesaspekter och mediespecifika uttrycksformer, såsom 
rutiner, mönster och mallar för hur journalistiskt innehåll väljs ut, bearbetas och presenteras för 
att anpassas till publikens förväntningar och behov.74 När det gäller nyheter syftar termen 
temaformat närmast till att vissa händelser - exempelvis naturkatastrofer, val eller 
idrottsevenemang . tenderar att presenteras på ett standardiserat sätt.75 
 
Hvitfelt menar att tematiseringen av nyheter har tre orsaker: 
  
• Nyhetsorganisationernas resurser är begränsade  
• Den enskilde journalisten vill inte ”komma hem” tomhänt och  

 
72 Hvitfelt (1986), s 92 
73 Ledin (1994), s 74ff 
74 Ghersetti (2000), s 32 
75 Ghersetti (2000), s 31  
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• Tematiseringen skapar ett ökat intresse hos läsaren medan mättnad uppstår om inget nytt 
tillförs, artiklarna blir upprepningar och publikens intresse svalnar.76 

 
Det finns en inneboende konflikt mellan en fullständig redovisning av alla väsentliga detaljer i 
en journalistisk text och en läsares möjligheter att tillgodogöra sig texten. Den journalistiska 
formen måste därför, i den mån komplicerade händelser och förhållande behandlas, typiskt sett 
innebära förenkling - obegriplig information anses vara meningslös information. Det föreligger 
därför en särskild problematik i hur mycket nyheterjournalistiken bör förenkla händelser och 
förhållanden i verkligheten och på vilket sätt sådana förenklingar skall göras utan att 
rapporteringen kan uppfattas som vilseledande.77 Utöver balansgången mellan redovisning av 
alla detaljer och läsbarheten, kan förekomsten av detaljer och djup påverkas av de kostnader 
som följer av att borra sig ner i komplicerade, detaljrika skeenden och de ekonomiska 
förutsättningar som följer av detta.  
 
En annan omständighet är att vi Medieforskarna Ekström och Nohrstedt har studerat hur nyheter 
reduceras och presenteras. De pekar på att nyhetsjournalisten i praktiken alltid utgår från det 
som kallas indexikalitet (engelska: indexicality), där innebörden i handlingar och händelser, 
särskilda uttalanden eller uppgifter, förändras då de lyfts ur ett sammanhang och infogas i ett 
annat. De menar att nyhetsjournalistiken reducerar saklighetsproblematiken när fakta infogas i 
ett specifikt sammanhang.78   
 
Det journalistiska språket bör undvika förvirrande utsmyckningar, det vill säga stilistiska 
figurer, metaforer och värdeladdade ord som bidrar till att göra nyhetstexten mer mångtydig 
och därigenom oklar, med risk för missförstånd. Sådana ord som skaluttryck och upprepningar 
är klassiska dramaturgiska redskap som lämnar nyhetsberättelsen mer öppen för mottagarens 
egna tolkningar och associationer.79 
 
Enligt Hvitfelt kan användande av ett ord istället för ett annat medföra att verkligheten 
förvrängs på olika sätt. Bruk av associationsrika och värdeladdade ord kan därför vara en 
medveten behandling av språket i syfte att få en nyhet att framstå som så viktig, dramatisk och 
intressant som möjligt. Utan att direkt ljuga kan val av ord och formulering, som syftar till att 
öka dramatiken, suggerera fram en förvrängd bild.80   
 
Inom forskningen kring nyheter och nyhetsvärdering används begreppen ”innehåll” och 
”form”. Innehållet hänför sig till det urval av personer, händelser och förhållande i verkligheten 
som massmediernas nyheter rapporterar om medan formen syftar till den journalistiska och 
redaktionella bearbetningen som urvalet genomgår samt hur innehållet presenteras. 

 
76 Hvitfelt (1986), s 90 
77 Hvitfelt (1989), s 128 
78 Ekström & Nohrstedt (1996), s 97 
79 Ghersetti (2000), s 40 
80 Hvitfelt (1986), s 93f 



Lönsamma brott? En kvantitativ studie av svensk kriminaljournalistik 1989-2019 - Torbjörn Pettersson 

 20 

Tillsammans bildar det journalistiska innehållet och formen den narrativa syntes som är 
grundläggande i de flesta typer av journalistiska berättelser.81  
 
Med vinkling menar Hvitfelt att en del av en berättelse förstoras och får central betydelse i syfte 
att väcka intresse hos läsarna. I bästa fall medför detta att skeendet blir mer intressant och 
hanterligt men i andra fall, exempelvis vid hårdvinkling, då mycket perifera oh icke-
representativa detaljer i ett händelseförlopp får utgöra utgångspunkten för beskrivningen av 
hela detta händelseförlopp, förvrängs verkligheten och artiklarna blir snarast desinformativa.82 
Att välja ut en eller flera huvudaspekter vid ett komplicerat händelseförlopp, att redovisa dem 
i kronologisk ordning är förstås ett sätt att ge en förenklad och mer begriplig bild av 
verkligheten. Den journalistiska förenklingen har dock, som nämnts, en gräns, där ett 
utelämnande av uppgifter, vinklar och perspektiv riskerar att göra nyhetsberättelsen mindre 
trovärdig.83 
 
3.6 Tidigare forskning inom det område som studien avser 
Som framgår av redovisningen ovan föreligger en betydande forskning både inom området 
marknadsdriven journalistik och om hur det journalistiska innehållet kan förändras beroende på 
ekonomisk och teknisk utveckling och uppfattas olika, beroende på sammanhanget. Det finns 
dock också forskning som antyder att de ökade kommersiella inslagen inte måste medföra 
någon tydlig förändring av journalistiken.84 Utifrån dessa två utgångspunkter föreligger, logiskt 
sett, ett område där det journalistiska innehållet både kan men inte behöver påverkas av 
förändrade ekonomiska och tekniska förutsättningar.  
 
Jag har själv inte noterat någon tidigare studie som närmare undersökt frågan huruvida det 
journalistiska innehållet i svenska rikstäckande och lokala tidningar påverkas av sådana 
förändrade ekonomiska och tekniska förutsättningar. Oavsett utfallet kan denna studie bli ett 
litet tillskott till den digra forskningen av förändringars påverkan av det journalistiskt 
innehållet.  
 
 
4. Metod och undersökningsmaterial 
 
4.1 Metod 
Innehållanalys av texter kan endera ske genom en kvantitativ eller kvalitativ analys. Begreppet 
kvantitativ innehållsanalys innehåller typiskt sett två komponenter: med innehållsanalys menas 
en undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. 
Med kvantitativ menas att undersökningen baseras på likvärdiga och därmed jämförbara 
uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras som 

 
81 Ghersetti (2000), s 32f 
82 Hvitfelt (1986), s 94 
83 Ghersetti (2000), s 115f 
84 Wadbring (2012), s 16 
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numeriska värden.85 En kvalitativ innehållsanalys syftar däremot till att ta fram det väsentliga 
innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext som den ingår 
i.86 Den kvantitativa analysen bygger sålunda på analys av frekvenser medan den kvalitativa 
analysen i huvudsak bygger på en innehållsinriktad analys. En analys av huruvida viss variabel 
alls föreligger, d v s om frekvensen är minst 1 eller 0, är utifrån detta i sig att anse som 
kvantitativ. Det finns tre olika huvudtyper av innehållsanalys: den beskrivande, den jämförande 
och den förklarande.87  
 
I min studie, som utgörs av en kvantitativ innehållsanalys, har jag jämfört innehållet i olika 
texter för att se om detta förändrats över tiden. Jag har valt att studera texter inom 
kriminaljournalistik från 1989, dels från en lokaltidning, dels från en tidning som bevakar 
nyheter från hela Sverige. Anledningen till att jag valde att studera kriminaljournalistiska texter 
är att dessa, som nämnts, ansetts vara billig att framställa och därmed utgör en faktor av 
betydelse för påverkan av de förändrade ekonomiska förutsättningarna inom nyhetsmarknaden. 
Därtill gav denna studie mig själv en möjlighet att söka bringa klarhet i om mina antaganden 
byggde på en ogrundad, förutfattad mening eller kunde vara sakligt betingad.  
 
Jag har som framgår ovan, valt att studera nyhetstexter från vardagarna under två veckor, en på 
våren och en på hösten, under annat än ferietider. Avsikten har varit att studera texter från så 
”vanliga” veckor som möjligt. Anledningen till att jag valt att studera texter mellan 1989-2019, 
d v s under en period då internet och bruket av smarta mobiltelefoner och liknande mottagare 
av nyheter gjort sitt intåg, är att jag vill se om dessa förhållanden kan ha påverkat journalistiken.  
 
4.2 Undersökningsmaterial 
Jag har genomgått pappersutgåvorna av DN och ÖP under vardagarna veckorna 11 och 37 åren 
1989, 1999, 2009 och 2019, d v s sammanlagt 160 artiklar i 80 tidningar. Jag har läst de utvalda 
tidningarna på mikrofilm vid länsbiblioteket i Östersund (ÖP) och direkt ur KBs databas på 
Mittuniversitets bibliotek i Sundsvall (DN) och särskilt identifierat de två längsta artiklarna om 
konkreta brottshändelser. Dessa har därefter underställts en kvantitativ innehållsanalys med 
hjälp av en kodbok, där för studien relevanta variabler inkodats, Bilaga 2. Inkodningen har skett 
utifrån de antaganden som förelåg vid studiens början och den teoribildning kring fakticitet och 
marknadsdriven journalistik som ovan redovisats. De olika variablernas frekvens har mätts i de 
undersökta texterna och resultatet har därefter för dag löpande överförts på kodblankett, Bilaga 
3. När analysarbetet slutförts har alla uppgifter överförts till en sammanställning per vecka av 
kodblanketterna, Bilaga 4, vilken utgör det kvantitativa resultatunderlaget för studien. 
 
I samband med införande av data på kodblanketten har jag parallellt i wordfil upprättat 
kommentarer till posterna V21-V28 i kodboken, d v s de variabler som inte endast anges med 
förekomst/icke-förekomst. Jag har därtill, för att möjliggöra kontroll av mina slutsatser och min 
studie, i en annan wordfil löpande noterat namn, tidning och datum för de granskade artiklarna, 

 
85 Esaiasson m fl (2017), s 198 
86 Esaiasson m fl (2017), s 211 
87 Johansson (1998), s 19f 
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Bilaga 4. Jag har parallellt, löpande fört in uppgifter i exelblad för varje granskad dag, vecka 
och tidning (sammanlagt åtta exelblad) samt gjort tillkommande noteringar i ett word-dokument 
avseende de variabler som inte bara mäts förekommer/förekommer inte, Bilaga 5. Jag har därtill 
löpande noterat vissa ytterligare uppgifter, t ex rörande nyhetskälla och antal tidningssidor 
(egenproducerade nyheter eller nyheter från nyhetsbyrå), vilka inte medtagits i den slutliga 
redovisningen. 
 
Min kvantitativa innehållsanalys har utgått från Esaiassons m fl modell för sådana analyser. 
Undersökningen är koncentrerad på artiklar som i huvudsak avser rent Konkreta 
brottshändelser.  Genom denna begränsning blir det lättare att ställa artiklar mot varandra och 
att göra en jämförande analys. Inte sällan innehåller artiklar både moment av rapportering av 
Konkreta brottshändelser och till exempel resonemang om den allmänna utvecklingen. Ibland 
kan det vara svårt att avgöra vilket av dessa moment som är det huvudsakliga. För att förstärka 
reliabiliteten och möjligheten att replikera studien, har jag tillämpat fastställda tolkningsregler, 
som vid sådana tvivelsmål avgjort om en viss artikel skall anses avse en konkreta brottshändelse 
eller inte. I samma syfte har jag valt att legaldefiniera begreppet Konkreta brottshändelser. 
 
Eftersom studien avser publicerade tidningsartiklar, måste det insamlade materialet anses ha en 
mycket goda kvaliteter för analys - papper ”rodnar” ju inte. 
 
4.3 Validitet, reliabilitet och vetenskapligt värde 
Validitet brukar definieras som endera en överensstämmelse mellan teoretisk definition och 
operationell indikator och frånvaron av systematiska fel (tillsammans benämnda som 
begreppsvaliditet) eller att det som skall mätas är det som blir mätt (resultatvaliditet).88  Med 
reliabilitet menas frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska fel. Graden av reliabilitet 
mäts genom att man undersöker resultaten av tester som använder samma mätinstrument eller 
mätmetod89 - om resultatet blir detsamma vid efterföljande, upprepade undersökningar, är 
reliabiliteten hög. En god begreppsvaliditet tillsammans med en hög reliabilitet ger en god 
resultatvaliditet.90  
 
För att säkerställa att det som skall mätas blir mätt har jag tydligt definierat vilka variabler eller 
faktorer som granskas och analyseras, till undvikande av ”äpplen blandas med päron”. Jag har 
också uppställt särskilda tolkningsregler som tillämpats vid tveksamheter och som kan 
möjliggöra en reliabel replikering av studien. Jag har slutligen tillämpat en kodbok som ligger 
till grund för granskningen och analysen av alla texter.   
 
Jag är medveten om att det vetenskapliga värdet förutsätter att tillgänglig data dels har 
genererats med all tänkbar aktsamhet gentemot kända ”föroreningar”, distorsioner och bias, 
oavsett om denna är medveten eller omedveten, dels måste betyda samma sak för alla och envar 
som använder sig av den91 - för att analysen skall bli korrekt måste det analyserade underlaget 

 
88 Esaiasson m fl (2017), s 58 
89 Esaiasson m fl (2017), s 65 
90 Esaiasson m fl (2017), s 58 
91 Krippendorff (2004), s 211 
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vara kristallklart. Det säger sig själv att subjektiva bedömningar alltid kommer att präglas av 
subjektiva uppfattningar, vilket gör att det finns påtagliga risker för omedvetna felbedömningar 
eller klassificeringar. Jag har dock sökt minska denna risk dels genom att använda det 
detaljerade kodschemat i min kodbok, både för att mäta förekomstfrekvens (antingen-eller) och 
nominell frekvens (hur stor förekomst), dels genom att hålla mig till legaldefinierade fastställda 
tolkningsregler. 
 
Kodschemat i kodboken har upprättats utifrån den mall som redovisas i Esaiasson m fl92, allt 
utifrån studiens syfte och frågeställningar och de kunskaper och erfarenheter som framkommit 
vid min ovan redovisade genomgång av de teoretiska förutsättningarna. Jag är medveten om att 
jag omedvetet och utan särskild avsikt kan ha utformat det på ett sätt som ger ett skevt resultat. 
Dessutom har jag inom ramen för analysen haft att tolka ordval och/eller formuleringar i 
förhållande till kodschemat i kodboken och att göra bedömningar av huruvida dessa passar in i 
detta eller inte; även detta innebär att arbetet omedvetet kan präglas av en sådan subjektivitet 
som kan ge ett skevt resultat. Vissa formuleringar eller ord kan ha dubbla eller otydliga 
meningar och det kan därför vara svårt att bedöma exakt vilken av dessa meningar som 
journalisten avsett, vilket också kan vara en källa till fel och skevhet.93 Detta till trots, metoden 
är dock väletablerad och används vid innehållsanalyser.94  
 
Genom kodschemat i kodboken och de legaldefinierade tolkningsregler, ökar också 
transparensen i undersökningen samt möjliggörs en upprepning av studien och dess 
frågeställningar på andra texter, vilket stärker dess validitet och reliabilitets- och 
replikeringsförmåga. 
 
Det finns flera inneboende problem vid värderingen av studier som den här aktuella. Även om 
de studerade texterna är ett fixerat underlag går det inte att komma från risken av subjektiv 
påverkan, om än omedvetet, som kan påverka både problemformulering och analys. Det finns 
ingen annan väg runt detta problem än att så noggrant det går öppet och transparent redovisa 
hur problemformuleringen skett och analysen utförts. Men även i dessa fall går det inte att 
eliminera risken för ”föroreningar” som påverkar utfallet. Samtidigt är den metod som jag 
tillämpat den metod som står till buds vid innehållsanalys av texter, d v s de problem som jag 
lyft fram kan sägas vara inneboende i forskningsområdet. 
 
Studien avser ett mycket begränsat underlag. För att få en säkrare bild av utvecklingen är det 
typiskt sett nödvändigt att studera ytterligare textmaterial. Även om självklara anmärkningar 
därför kan riktas mot dess vetenskapliga värde och de begränsade möjligheterna att dra 
generella slutsatser, kan resultatet i vart fall utgöra stöd för eller emot min antaganden och 
grund för vidare, mer utvidgade studier, med ett ökat vetenskapligt värde. 
 
 

 
92 Esaiasson m fl (2017), s 206 
93 Roberts (2000), s 269 
94 Jmf t ex Abraham m fl (2018) och Jensen m fl (2013) 
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5. Beskrivning, tolkning och analys av resultatet 
 
5.1 Studerade texter under 1989-2019 
Inför denna del av min studie gjorde jag vissa antaganden samt uppställde några frågor som jag 
sökte finna svar eller stöd för i studieresultatet. Det har varit möjligt att undersöka hållbarheten 
i dessa genom den innehållsanalys som jag genomfört.  
 
Min analys ger ett stöd för antagandet att det inte skett några negativa förändringar av 
nyhetsrapporteringen av konkreta brottshändelser i DN under 1989-2019. Det är dock viktigt 
att påpeka att med hänsyn till det begränsade underlaget för studien, kan man inte dra för 
långtgående slutsatser från detta. Min analys ger inte stöd för antagandet att de studerade 
artiklarna från ÖP förändrats negativt och över tid blivit mer subjektiva, mer sensationella och 
för nyhetskonsumenterna lättillgängliga, med en lägre grad av fakticitet. I själva verket kan 
ingen beaktansvärd skillnad noteras avseende de analyserade artiklarna under tiden 1989-2019.  
Eftersom inga egentliga negativa förändringar i ÖPs kriminaljournalistik konstaterats i studien, 
faller det sista antagandet - avseende anledningen till eventuella förändringar - av sig själv. 
 
Mot den bakgrunden kan den första frågeställning som låg till grund för studien med 
konstaterandet att de kriminaljournalistiska nyhetsartiklarna i DN och ÖP under tiden 1989-
2019 inte har försämrats i riktning mot att bli mer subjektiva och mindre byggda på fakticitet. 
Eftersom det inte skett några sådana förändring, går det heller inte att besvara vad sådana i så 
fall skulle ha sin grund i. 
 
Av sammanställningen i Bilaga 4 framgår att det i enstaka artiklar föreligger anmärkningar om 
en lägre fakticitetsnivå, med mer spekulativa och associationsrika formuleringar, men dessa 
torde vara att hänföra till den enskilde skribenten och bedöms inte vara av någon betydelse i 
övrigt. 
 
Det är viktigt att notera att mina slutsatser endast bygger på analyser av artiklar i DN och ÖP 
under en begränsad tid och, framför allt, med för tidsmässigt glesa stickprov. Som tidigare  
nämnts skall därför alla slutsatser tas med försiktighet. Det är också viktigt att påpeka att en 
analys av nyhetsartiklar om Konstaterade brottshändelser i andra tidningar, till exempel 
kvällstidningar, skulle kunna ge andra resultat. 
 
Saknar då McManus teoribildning om marknadsdriven journalistik betydelse för det område 
som jag studerat och de frågeställningar som jag sökt besvara? Hans undersökning byggde på 
iakttagelser av kommersiella TV-stationer i USA, och det är rimligt anta att dessa är satta under 
större omedelbar marknadspåverkan än väletablerade tidningar i Sverige. Detta skulle kunna 
förklara att marknadspåverkan på svensk nyhetsjournalistik är mer fördröjd. Det finns däremot 
ingen allmän anledning tro att journalistik och tidningsutgivning är helt fredad från 
marknadspåverkan.  
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Utfallet kan också bero på att de tidningar som studerats inte varit - och är - lika exponerade för 
marknadspåverkan som andra tidningar. Gratistidningen Metros ekonomiska haveri 2019 är ett 
exempel på att förmågan att stå emot marknadspåverkan och agera framgångsrikt i en 
konkurrenssituation lätt kan rämna. Resultatet av min undersökning kan därför vara påverkat 
av det förhållande att jag valt att studera texter från två väletablerade tidningar, med en inbyggd 
beredskap för att hantera förändrade marknadsförutsättningar.  
 
Eftersom studien i denna del inte ledde fram till att de antaganden som låg till grund för mina 
frågeställningar kunde stödjas, anser jag inte att det är nödvändigt att i tabell- eller diagramform 
redovisa resultatet och underlaget för detta. Detta är dock redovisat i Bilaga 4; samtliga 
uppgifter i den bilagan ligger till grund för beskrivningen, tolkningen och analysen ovan av 
studiens resultat och de särskilda kommentarer som lämnas nedan. 
 
Det finns några särskilda iakttagelser rörande undersökta variabler som jag vill lyfta fram:  
 
Av kodboken framgår att jag undersökt fall där ett bemötande av uppgifter borde ha skett men 
inte skett samt förekomst av formuleringen att någon sökts för ett bemötande utan att kunnat 
nås. I ingen av de 160 studerade artiklarna har den senare formuleringen använts och det är 
endast i ett fåtal fall som jag bedömt att möjlighet till bemötande varit på sin plats. Den generella 
slutsats man kan dra av studien är att de personer som bör komma till tals också givits tillfälle 
till detta.  
 
En annan variabel som undersöktes, nominellt, var förekomsten av personliga pronomen i första 
ordklassen, som en indikator på att texten var subjektivt färgad. Inte i någon av de analyserade 
artiklarna hittade jag något sådant exempel. 
 
En annan iakttagelse som gjorts är att anmärkningar mot bristande fakticitet genom bruk av 
drastiska eller associationsrika formuleringar i texten samt spekulationer eller antaganden synes 
har minskat över tid.   
 
Jag har särskilt undersökt bruket av faktarutor under perioden. Detta har utvecklats enligt 
följande: 
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Av resultatet kan utläsas att, vad gäller studerade artiklar, faktarutor inte alls förekommit i ÖP 
men att bruket i DN är stigande; av 20 granskade artiklar under 2019 förekom faktarutor i 6 
artiklar. Det är oklart vad detta beror på men tendensen kan betecknas som relativt tydlig.  
 
5.2 Undersökning av det sammanlagda antalet nyhetsartiklar om konkreta 
brottshändelser i det studera urvalet 
Inför denna del av studien antog jag att det sammanlagda antalet nyhetsartiklar i både DN och 
ÖP om Konkreta brottshändelser, har ökat under tiden 1989-2019 samt att detta grundar sig 
på förändrade marknadsförutsättningar sedan 1989.  

 
I de studerade tidningarna förekom sammanlagt 329 artiklar om konkreta brottshändelser i DN 
och 285 motsvarande artiklar i ÖP. Dessa fördelade sig enligt följande: 
 

 
 
Det framgår tydligt av ovanstående diagram att det inte skett någon ökning av antalet artiklar 
över tiden 1989-2019. De avvikelser som framkommer av sammanställningen kan inte förklaras 
på annat sätt att de är slumpmässigt betingade och inte en del av en tydlig tendens. Mitt 
antagande inför studien kan därmed förkastas. Eftersom jag också antog vad - de antagna - 
förändringarna skulle bero på, faller med logisk nödvändighet också det antagandet. 
 
Mot den bakgrunden kan den andra frågeställningen om en ökning av antalet 
kriminaljournalistiska nyhetsartiklar under tiden 1989-2019 också besvaras nekande. Eftersom 
det inte skett någon tydlig ökning, går det heller inte att besvara vad en eventuell ökning skulle 
ha berott på. 
 
 
6.  Slutsatser och diskussion 
 
6.1 Slutsatser 
Som framgår av redovisningen ovan vinner mitt antagande att nyhetsartiklar om Konkreta 
brottshändelser i DN inte undergått någon betydande negativ förändring under tiden 1989- 2019 
stöd av den genomförda studien. Övriga antaganden vinner inget stöd av min studie. Detta kan 
kanske te sig förvånande eftersom den undersökta perioden sträcker sig från en tid innan 
internets och de mobila smarttelefonernas och läsplattornas genombrott till senare delen av 
2019 och under en tid då marknadsförutsättningarna för nyhetsmedia förändrats. Slutsatserna 
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ger inget stöd för att dessa förändrade förutsättningarna förändrat journalistiken, vilket ligger i 
linje med de slutsatser som Wadbrink dragit.95    
 
6.2 Diskussion med förslag till fortsatta studier 
Det finns något vackert i att göra ett antagande, som vid närmare undersökning visar sig vara 
korrekt. Ingen vill väl få sin världsbild omkullkastad av kalla fakta. I den meningen kan man 
säga att utfallet av min studie inte ledde särskilt långt fram. Jag tror dock att detta är att se saken 
litet förenklat.  
 
Min studie visar att journalistiken i allt väsentligt mår gott. De grundbultar som utvecklats kring 
god journalistik, med iakttagande av krav på hög fakticitet, synes i allt väsentligt vara de som 
alltjämt tillämpas. Det förekommer mycket få faktafel (som jag upptäckt) och förekomsten av 
spekulationer och bruk av dramatiska eller associationsrika formuleringar är låg och sannolikt 
mer knuten till viss skribent.  
 
Under arbetets gång har jag talat med personer både inom och utom mediabranschen rörande 
mina antaganden och egendomligt nog - utifrån utfallet av min studie - har ingen ens antytt att 
mina antaganden känns orimliga eller felaktiga. Tvärtom är mitt intryck att också andra har 
samma uppfattning som jag och gjort samma antaganden. Hur kan det bli så fel?  
 
En lärdom är att inte ”gå på känsla” utan låta fakta tala. En annan lärdom är att antaganden som 
inte stöds vid analys av vissa variabler kan stödas vid prövning av andra variabler eller av ett 
större urval. Det är knappast rimligt anta att en mer omfattande undersökning av förändringar 
avseende kriminaljournalistiken i DN och ÖP under tiden 1989-2019 skulle leda till ett annat 
resultat. Tvärtom finns det inget som tyder på att resultatet skulle bli annat om underlaget 
utvidgades till att avse ännu fler veckor.  
 
Såväl DN som ÖP finansieras delvis genom prenumerationsförsäljning. Detta skiljer dessa 
tidningar från till exempel Expressen och Aftonbladet, där försäljningen endast sker i 
lösnummer. Det skulle vara intressant att vore göra en motsvarande studie som omfattade  till 
någon eller båda dessa tidningar. 
 
I slutändan är det förstås tillfredsställande att den granskade nyhetsjournalistiken trotsat alla 
marknadsdrivna förändringar och tekniksprång och fortsatt att iaktta den viktiga och angelägna 
principen om nyhetsförmedling med hög fakticitet. I den meningen är de slutsatser som kan 
dras av studien, med de vetenskapliga begränsningar som jag omtalat ovan, ändå en 
återupprättelse för god journalistik i en tid, där allt fler synes bygga sin uppfattning på felaktiga 
antaganden och inte på fakta. 
 
Den arbetsmetod som jag tillämpat och redovisat ovan, har i allt väsentligt fungerat bra. Under 
analysarbetet har uppkommit frågor om gränsdragningar mellan Konkreta brottshändelser och 

 
95 Wadbring (2012), s 16 



Lönsamma brott? En kvantitativ studie av svensk kriminaljournalistik 1989-2019 - Torbjörn Pettersson 

 28 

sådana som inte skall räknas till denna kategori. Jag har haft stor nytta av de tolkningsregler 
som uppställts vid bedömningen av sådana frågor. 
 
Under arbetets gång justerade jag kodboken utifrån iakttagelser som gjordes av analysarbetet. 
Jag kom ganska tidigt till insikt om hur utfallet av studien skulle bli. Jag beslutade då att införa 
den binära innehållsgranskningen - förekommer variabeln eller förekommer den inte. Jag valde 
dock att behålla några variabler där den nominella frekvensen analyserades och fastställdes. 
Min bedömning är att utfallet inte påverkas av min justering och att jag borde ha gjort den redan 
innan jag påbörjade analysarbetet. 
 
Jag hade avsett att komplettera min innehållsanalys med intervjuer med chefredaktörerna för 
DN och ÖP samt företrädare för journalisternas och medieföretagens intresseorganisationer, för 
att utröna kopplingen mellan förändringar i marknadsförutsättningarna och påvisade 
förändringar i nyhetsjournalistiken. När jag konstaterat att studieresultatet inte skulle utgöra 
stöd för antaganden om negativa förändringar, valde jag att inte fullfölja intervjuerna. 
 
Forskning innebär ibland att revolutionerande hypoteser eller antaganden kan bevisas. 
Frånvaron av bevis på förändringar har dock också ett vetenskapligt värde, om än litet mer i det 
tysta. Jag vill inte dra några långtgående slutsatser av min studies utfall men är likväl tillfreds 
med att studien kunde genomföras utan komplikationer och, framför allt, att jag inte funnit 
något stöd för att nyhetsjournalistikens krav på hög fakticitet vikt sig inför sina nya vardag, 
med dess ständigt förändrade förutsättningar.      
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