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Sammanfattning 

I denna C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap redovisas resultatet av fem 

kvalitativa intervjuer. De intervjuade är fem yrkesverksamma granskande journalister. 

Syftet är att med utgångspunkt i deras tankevärld nå förståelse om hur det är att som 

journalist granska andra journalisters arbete. Intervjuerna, från planering till utskrift, 

följer Steinar Kvales rekommendationer såsom de formuleras i Den kvalitativa 

forskningsintervjun.  

Urvalet är gjort utifrån C-uppsatsens begränsningar ifråga om textomfång och 

tidsåtgång. I Sverige finns fem etablerade redaktioner med mediegranskning som sin 

huvuduppgift. De intervjuade representerar varsin redaktion. 

Det teoretiska ramverket utgår från medieforskare såsom Jesper Strömbäck, Bill 

Kovach och Tom Rosenstiel. Deras teorier om ett socialt kontrakt mellan medierna 

och demokratin och om journalistikens grundläggande element har varit vägledande i 

analysen av de intervjuades svar. Även olika pressutredningar återfinns i teoriavsnittet 

liksom Fred Sieberts, Theodore Petersons och Wilbur Schramms teorier om de fyra 

pressideologierna.  

Resultatet visar att de intervjuade personerna uppfattar journalistbranschen som mer 

sluten än tidigare och mer sårbar. I egenskap av granskande journalister upplever 

svårigheter i sitt arbete i form av en kåranda, dåliga arbetsvillkor, knappa resurser och 

en plump mediekritik i sociala medier.  

Den ekonomiskt hårt pressade mediebranschen inte vill förlora sin trovärdighet och 

folkets förtroende, därför går publicisterna till motattack när rödpennan kommer fram, 

därför håller frilansarna tyst när de fackliga tidningarna ringer och hör sig för om 

arbetsförhållandena på redaktionen. För att på nytt kunna upprätta förtroendet för 

journalisterna och för att kunna öppna upp redaktionerna så att de blir mer välvilligt 

inställda till granskning, måste det till en mer strukturell och systematisk 

mediegranskning. Sker inte så, kommer demokratin att skadas i grunden. De dåliga 

arbetsvillkoren, journalistföraktet i sociala medier och slutenheten på landets 

redaktioner är sammantaget ett hot mot demokratin.  
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Inledning 
I takt med att mediernas makt tilltar, ökar också behovet av att granska medierna. Det 

låter självklart, ändå granskas det så lite. När jag fick höra att bara fem redaktioner ute 

i landet ägnar sig helt åt mediegranskning, blev jag förvånad och tyckte att det lät lite. 

Med tanke på hur mycket information det är i omlopp i dagens samhälle, är det en 

smula konstigt att bara fem redaktioner ställer frågan ”Vad det här en bra 

publicering?” 

 

Varför jag valde ämnet mediegranskning var också för att de rasistiska sajterna allt 

flitigare rapporterar om nyhetsinslag och andra medietexter. Det görs utifrån 

utgångspunkten att alla människor inte är lika mycket värda. Då är det viktigt att 

medierna granskas också utifrån en demokratisk synvinkel. Jag ville veta hur de 

journalister som arbetar på någon av de mediegranskande redaktionerna ser på 

mediernas förhållande till demokratin. 

 

 

Syfte 
Denna uppsats syftar till att öka förståelse för hur man som journalist ser på att 

granska andra journalisters arbete. Ett annat syfte är att klarlägga vad som motiverar 

journalister att granska sin egen bransch. Genom att intervjua fem journalister om hur 

det är att granska sina kollegor och sedan analysera intervjusvaren kvalitativt, 

hoppades jag på att få en djupare förståelse för fenomenet mediegranskning och under 

vilka villkor granskningen äger rum.  

 

Frågeställningar 

Hur är det att som journalist ganska andra journalisters arbete? 

Vad motiverar journalister att granska sin egen bransch? 

Hur anser journalister att teknikutvecklingen påverkar mediegranskningen? 

 

Material och avgränsningar 
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Jag har valt att intervjua fem journalister för arbetet med min C-uppsats. Dessa 

journalister har valts utifrån vad de tidigare har jobbat på för redaktion som granskat 

medier. Var och en av de som jag har intervjuat företräder specifikt en redaktion, till 

exempel Scoop. Det här urvalet gjorde jag på grund av att det blir representativt om 

jag tar med en från varje redaktion som jag känner till som håller på med 

mediegranskning. De enda redaktioner jag känner till som passar in på den 

beskrivningen är: Sveriges Radios program ”Medierna” i P1, Dagens Media, 

Medievärlden, Journalisten och Scoop. 

 

Möjligen kunde jag ha gjort annorlunda och tagit till exempel två från Medierna och 

en från de andra redaktionerna. Men då hade jag sannolikt fått liknande svar från de 

från Medierna på grund av att min frågeguide åtminstone till vissa delar handlar om 

det redaktionella arbetssättet. Jag var beredd på att intervjua ytterligare någon från en 

viss redaktion om någon intervju skulle visa sig bli dålig, det vill säga om 

respondenten i något fall bara skulle ge ”ja” och ”nej” till svar. 

 

 

Tidigare forskning 

 
”Tål granskarna granskning?” 

2012 genomförde Mats Olin en intervjustudie för Timbros räkning om 

mediegranskares syn på att granska och att själva bli granskade. Olin är Timbro 

Medieinstitutets nye chef och grundare av den nu nedlagda mediegranskande 

webbsajten Second Opinion. Studiens resultat finns redovisade i rapporten "Tål 

granskarna granskning?” som ligger ute på Timbros hemsida under fliken 

”Rapporter”.1   

 

Olin har intervjuat fem mediechefer och två mediegranskare: Dagens Nyheters 

redaktionschef Åsa Tillberg, Medierna i P1:s redaktör Martin Wicklin, 

Göteborgspostens nyhetschef Anders Goliger, Uppsala Nya tidnings vd och 

chefredaktör Hanna Stjärne, Norrländska Socialdemokratens chefredaktör Anders 

                                                        
1 Olin, Mats. ”Tål granskarna granskning?”. Utgiven 2012 av Timbro Medieinstitut. 
http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/9175669120.pdf 
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Ingvarsson, föreståndaren för Institutet för mediestudier Torbjörn von Krogh och 

Svenska Dagsbladets redaktionschef Ola Billger. Olins frågor har varierat beroende 

på vem han har intervjuat. Men samtliga har handlat om de hur tillfrågade ser på 

mediegranskning som företeelse – om mediegranskning är bra eller dåligt – och om 

hur de själva upplever att bli granskade. 

 

Några slutsatser som Olin drar utifrån sin undersökning är att mediecheferna "bejakar 

företeelsen" att bli granskade och att de i vissa fall även efterfrågar mer granskning. 

Men mediecheferna vill ha en seriös och transparant mediegranskning.2  

 

Torbjörn von Krogh och Martin Wicklin uppger för Olin att journalisternas tidigare 

hårda motstånd mot att bli granskade håller på rämna och att förklaringen till det kan 

vara att redaktionerna vant sig vid att bli granskade. Anders Goliger för fram 

ståndpunkten att de sociala mediernas framväxt har ställt nya krav på öppenhet och 

dialog med allmänheten. Det har att göra med att de sociala medierna blivit en ny 

arena för en mediegranskning som inte i första hand utförs av journalister, utan av en 

kritisk och ifrågasättande allmänhet. Att även icke-journalister börjat granska 

medierna är inget som någon av de tillfrågade i Olins studie säger sig ha något emot. 

 

Bland respondenternas svar finns ett par kommenterar kring branschlojaliteten som ett 

skäl till att granskning inte blir av. För Olin uppger Hanna Stjärne att branschlojalitet, 

eller "kårandan", knappast är en anledning till att man undviker att granska andra 

medier. Anders Ingvarsson å sin sida hävdar att han kan finna nöje i att sätta dit sina 

kollegor. Ola Billger anför ett annat skäl till att inte granska andra medier: "Om vi 

granskar Dagens Nyheter närgånget så kan det tolkas som om vi försöker komma åt 

vår viktigaste konkurrent". 

 

Olin kommenterar svaren om branschlojaliteten som ett tänkbart skäl till att inte 

granska andra medier med att han inte kan hitta många exempel på ”närgångna 

granskningar av själva journalistiken". Enligt honom är granskningen av publicistiska 

beslut en ovanlig företeelse. Vidare skriver Olin ”Det finns vissa undantag när 

publiceringsbeslut blivit brett omdebatterade, inte minst när det gäller namn- och 
                                                        
2 Olin, Mats. ”Tål granskarna granskning?”. Utgiven 2012 av Timbro Medieinstitut. 
http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/9175669120.pdf Sid. 5. 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bildpubliceringar, men de tar sig sällan in på nyhetsplats.” När det gäller 

nyhetsvärdering och källkritik är det ännu mer sällsynt med granskning.  

 

Olin betraktar Medierna i P1 som det stora undantaget i mediebruset som faktiskt går 

till botten med dålig journalistik och felaktigheter i medierna. Samtidigt observerar 

han att Sveriges Radios nyhetsprogram sällan eller aldrig lyfter fram Medierna i P1:s 

avslöjanden som nyheter. Detta trots att Medierna är t.ex. Ekots systerprogam.  

 

En annan av Olins iakttagelser är att nyhetsmedier sällan uppmärksammar fällande 

domar i Pressens Opinionsnämnd eller från Granskningsnämnden. Han finner det 

märkligt eftersom "de ingredienser av konflikt som normalt intresserar redaktioner 

finns, men intresset är svalt". Kanske har det att göra med att redaktionerna vill 

skydda sina journalister. Men det hindrar aldrig annars journalisterna från att göra 

närgångna granskningar, menar Olin. Medierna är därför inkonsekventa. 

 

Anders Goliger menar att en anledning till att det görs så få och så slätstrukna 

granskningar är att man inte vill riskera att skada hela journalistkårens trovärdighet. 

Martin Wicklin har en annan förklaring: 

 

Man tillhör samma nätverk och känner varandra. Det finns en kåranda som gör 

att man inte gärna granskar varandra. 

 

I ett läge när medierna inte tar uppgiften att granska sig själva på något större allvar, 

menar Olin att man i stället måste sätta tilliten till de som gör jobbet och som befinner 

sig utanför de journalistiska nätverken.  

 

Till sist kan man säga att Olins intervjuer leder fram till följande slutsatser: Medierna 

räds inte granskning. Reaktionerna på granskning varierar. Medier granskar bara i 

undantagsfall varandra. 

 

”Mitt i opinionen” 
I rapporten ”Medierna som fjärde statsmakt” uppmärksammar Strömbäck en 

undersökning om hur olika grupper i samhället ser på mediernas olika uppgifter. 
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Undersökningen genomfördes av Demokratiinstitutet 1998 och går under namnet 

“Mitt i opinionen”. Syftet var att ta reda på hur journalister, politiker och medborgare 

värderar olika journalistiska uppdrag såsom informationsuppgiften, 

granskningsuppgiften och uppgiften att ge utrymme för olika åsikter och kulturella 

synsätt.3 

 

En slutsats som man kan dra utifrån resultatet av undersökningen är att 

informationsuppgiften ses som den allra viktigaste enligt samtliga tillfrågade grupper. 

Att medierna ska bereda plats för skilda uppfattningar och olika kulturella perspektiv 

anses vara av större vikt för journalister och politiker än för medborgare. Vad gäller 

granskningsuppgiften är det paradoxalt nog så att det inte i första hand är 

medborgarna som värderar den högt, utan journalister och politiker. Bara 82 % av 

medborgarna ansåg att granskningsuppgiften är mycket eller ganska viktig. Däremot 

hade samma påstående stöd hos 98 % av de tillfrågade journalisterna och 90 % av 

gruppen av politiker.4 

 

Att journalister sätter ett högt värde på journalistikens granskningsuppgift är något 

som även framkommer i en studie från Göteborgs Universitet. År 2000 tillfrågades ett 

antal journalister om deras syn på mediernas olika uppgifter. 78 % svarade att 

journalister ska granska samhällets makthavare – vilket är det påstående bland flera 

andra som fick starkast stöd. I samma undersökning kan man även läsa att bara 29 % 

av journalisterna anser att deras kollegor ska vara neutrala rapportörer om det som 

sker i samhället.5 

 

 

Teoretiskt ramverk 

 
Tre former av granskande journalistik 

I Jesper Strömbäcks studie från 2003, “Medierna som fjärde statsmakt”, frågar sig 

Strömbäck vad som är speciellt med den granskande journalistiken. Enligt honom 
                                                        
3 Ibid.  
4 Ibid. 
5 Ibid. 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finns det ett antal utmärkande egenskaper att peka på. Den granskande journalistiken 

ska vara undersökande, faktabaserad, självständig, öppen i fråga om metoder, källor 

och tillvägagångssätt. Ett annat kriterium är att det ska handla om makt eller "frågor 

med relevans för maktutövandet".6 

 

Förutom att slå fast vad som utmärker granskande journalistik, definierar Strömbäck 

tre former av “nyhetsgranskande journalistik”.  

 

1. Självständig granskande journalistik redovisar resultat av undersökningar som 

journalisterna själva utfört.  Att vara öppen med sina källor och hur man gått 

till väga med granskningen är viktigt. En annan kännetecknande egenskap för 

självständig granskande journalistik är att de fakta som presenteras inte är 

kända sedan tidigare och att det som undersöks på något sätt är kopplat till 

makt och maktutövandet i samhället.  

 

2. Tolkande granskande journalistik utgår från fakta som sammanställts 

självständigt av andra källor än journalisten själv. Även här är det viktigt att 

källorna redovisas öppet och att det som analyseras har relevans för makten i 

samhället. 

 

3. Rapporterande granskande journalistik redogör för granskningar utförda av 

aktörer utanför medierna själva. Det är dock viktigt att själva granskningen har 

gjorts självständigt och att den "inom rimliga gränser" är öppen i fråga om 

genomförande och källor. Rapporteringen måste ha betydelse för makt och 

maktutövandet i samhället.7  

 

Journalistik, medier och demokrati 

I ”Medierna som fjärde statsmakt” landar Strömbäck i slutsatsen att det inte kan 

finnas någon journalistik utan att det samtidigt finns ett visst mått av demokrati. 

Omvänt gäller detsamma. De är helt enkelt varandras förutsättningar. Strömbäck 

menar också att det som skiljer journalistiken från medier i allmänhet är dess 

                                                        
6 Strömbäck, Jesper. Medierna som fjärde statsmakt - en studie av innebörden av begreppet granskande 
journalistik. Rapporten är utförd på uppdrag Demokratiinstitutet. Sid. 9. Senast hämtad 2013-05-30. 
http://jesperstromback.com/Rapport1Granskning.pdf  
7 Ibid. Sid. 27-28. 
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förhållande till demokratin. Medier kan överleva och frodas i odemokratiska stater, 

skriver Strömbäck, men det kan inte journalistiken.8 Tvärtom kräver journalistiken att 

det råder demokrati, “för sin frihets och sitt oberoendes skull, på samma sätt som 

demokratin är beroende av journalistiken för informationsspridningens, 

granskningens och den offentliga debattens skull."9 

 

Det sociala kontraktet  

I ”Medierna som fjärde statsmakt” skriver Strömbäck att journalistiken och 

demokratin ingått ett socialt kontrakt. Detta i syfte att stärka varandras positioner. 

Som vi tidigare redovisat anser Strömbäck att medierna och demokratin är helt 

beroende av varandras existens. 10 

 

Trots att det är mångas uppfattning att medierna ska förse medborgarna med sådan 

information att de på egen hand kan ta ställning i olika samhällsfrågor är det inget 

som är reglerat i några lagar eller förordningar. Detsamma gäller mediernas uppgift 

att bedriva en oberoende granskning av samhällets mäktigaste personer och instanser. 

Det finns ingen tvingande lagstiftning som säger åt journalisterna att granska ett 

förbannat dugg. 

 

Den springande punkten i Strömbäcks resonemang kring just journalistikens 

granskande uppgift rör det beroendeförhållande som enligt honom råder mellan å ena 

sidan journalistiken och å andra sidan demokratin. Enligt Strömbäck har 

journalisterna, åtminstone i teorin, en unik möjlighet att granska de viktiga aktörerna i 

samhället. I dag är det nämligen bara medierna som har en hög grad av 

självständighet när det gäller att ta initiativ till granskningar, i alla fall om man jämför 

med andra institutioner i samhället. De kan också bestämma hur resultatet av 

granskningarna ska redovisas. Man kan säga att journalisterna i hög grad kontrollerar 

offentligheten. Strömbäck skriver i stycket därpå att det inte räcker med att 

                                                        
8 Ibid. Sid. 31. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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journalistiken levererar oberoende granskningar, de måste även rapportera om andras 

granskningar, annars fallerar det demokratiska samhället.11 

 

I den vetenskapliga artikeln In Search of a Standard: four models of democracy and 

their normative implications for journalism diskuterar Strömbäck mediernas och 

demokratins sociala kontrakt. Som tidigare har nämnts är idén om ett socialt kontrakt 

sprunget ur 1700-talets samhällsfilosofi med John Locke och hans tankar om 

kontraktualism. Om man kopplar kontraktualismen till den specifika relationen 

mellan medier, journalistik och demokrati, kan man förstå det sociala kontraktet så 

här: Medierna och journalistiken behöver demokrati eftersom det bara är demokratin 

som kan garantera dem pressfrihet, yttrandefrihet och den oberoende positionen 

gentemot staten. Om medierna och journalistiken håller sin del av avtalet får de allt 

detta i gengäld. Demokratin å sin sida behöver medierna och journalistiken för att 

kunna få ut den information till medborgarna som de behöver för att kunna fungera i 

ett demokratiskt samhälle. Demokratin behöver också medierna för att kunna ge plats 

för en fri och offentlig debatt och för att kunna garantera en från staten fristående 

granskningsfunktion. 

 

I "In Defense of Public Journalism" skriver James W. Carey "Without journalism 

there is no democracy, but without democracy there is no journalism either". Careys 

ord liksom föreställningen om mediernas och demokratins sociala kontrakt är i sig 

okontroversiellt, menar Strömbäck. En svårare fråga att besvära är huruvida medierna 

har några moraliska förpliktelser gentemot demokratin. Strömbäck skriver också att 

det finns ytterligare något i mediernas och demokratins överenskommelse som kan 

ifrågasättas, och det är vilken slags information som demokratin kräver att medierna 

förmedlar till medborgarna.  

 

Journalistikens nio grundläggande element 

Vilken information ska medborgarna förses med så att de blir upplysta och kan fatta 

sina egna beslut i viktiga samhällsfrågor är en fråga som Bill Kovach och Tom 

Rosenstiel försöker ge svar på i sin bok The elements of journalism från 2007. Nio 

element pekas ut som särskilt viktiga för att journalistiken ska lyckas med uppgiften 

                                                        
11 Ibid. 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att ge medborgarna den information de behöver för att vara fria och 

självbestämmande (”free and self-govering”)12: 

 

1. Journalistikens främsta förpliktelse är mot sanningen. 

2. Journalistikens lojalitet ska i första hand ligga hos medborgarna. 

3. Journalistikens själva essens är verifiering. 

4. Journalistikens utövare – hädanefter journalister – ska förhålla sig fria och 

oberoende gentemot de som bevakas. 

5. Journalistiken ska vara en självständig maktfaktor i samhället. 

6. Journalistiken ska ge plats för ett forum där man kan kritisera öppet (”public 

critism”) och kompromissa (”compromise”). 

7. Journalistiken ska göra det viktiga (”the significant”) intressant men även 

relevant. 

8. Inom journalistiken ska nyheterna vara lätt att överblicka och proportionerliga. 

9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete (”their personal 

conscience”).13 

 

Som Kovach och Rosenstiel medger kan man tänka sig även andra egenskaper som 

bör finnas med utöver dessa nio element som listas ovan, till exempel tror Kovach och 

Rosenstiel att det är en vanlig uppfattning att medierna ska rapportera rättvist och 

balanserat.14 Och trots att det också kan vara väldigt viktigt, så är det de här nio 

elementen som är de viktigaste.  

 

1972 års pressutredning 

Olof Petersson skriver om mediernas funktioner i boken Politikens möjligheter. Har 

folkstyrelsen någon framtid? Petersson beskriver pressutredningen från 1972 som 

startskottet för en ny mediepolitik och en ny begreppsvärld. Han menar också att det 

är först 1972 som vi får bekanta oss med pressens "funktioner", vilket i dag är ett 

vedertaget begrepp bland politiker, forskare, journaliststudenter med flera andra. 

                                                        
12 Kovach, Bill, Rosenstiel, Tom. Introduktionstext till deras bok The elements of journalism. News people should 
know and the public should expect. Den finns utlagd på hemsidan Journalism.org. 
http://www.journalism.org/node/72. Senast hämtad 2013-05-04.  
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Utredningen kom fram till att pressen har fyra funktioner: att informera, kommentera, 

granska och ge utrymme för gruppkommunikation.15 

 

Strömbäck berör också 1972 års pressutredning i sin studie ”Medierna som fjärde 

statsmakt”. Såsom den svenska dagspressens huvudsakliga uppgifter är formulerade, 

kan man ana en viss risk för att medierna kan komma att reduceras till biträden i den 

politiska beslutsprocessen. Strömbäck för fram åsikten att pressen oftare än den tror 

för vidare de politiska aktörernas budskap till allmänheten. Det blir så när det råder 

täta band mellan de politiska partierna och pressen, och när pressen tror sig informera 

om svårtillgängliga uppgifter när dessa uppgifter i själva verket redan är kända sedan 

tidigare och förmedlade av partierna själva. Strömbäck hävdar att det var mot denna 

kritik som pressutredningen 1992 växte fram. vilken kritiserade 1972 års utredning 

för att vara allt för samhällscentrerad.16 

 

I pressutredningen från 1992 lyfter man fram den fria åsiktsbildningen hos 

självbestämmande medborgare som ett kriterium för demokratin och som ett sätt att 

värdera medierna. Man menade att medborgarnas behov nu skulle stå i centrum. Idén 

om pressens politiska funktioner aktualiseras på nytt, denna gång utifrån ett 

medborgerligt perspektiv. Till exempel heter det att det är viktigt att medierna fullgör 

sina huvudsakliga uppgifter ”för den fria åsiktsbildningens skull”.17   

 

Petersson slår i likhet med Strömbäck fast att pressutredningen från 1972 ger uttryck 

för en ”en starkt statscentrerad och myndighetsorienterad” demokratisyn. Petersson 

skriver att "problemet med 1972 års pressutredning [...] är att de[n] tar sin 

utgångspunkt i branschens och eventuellt statens problem”. I stället efterlyser 

Petersson en mer pluralistisk syn som anlägger den enskilde medborgarens perspektiv 

på debatten om mediernas roll i samhället. Frågan som bör ställas är enligt Petersson 

vilka möjligheter som dagens medborgare har att självständigt bilda sig en 

uppfattning om sitt samhälle och dess framtid.18  

                                                        
15 Petersson, Olof. Hämtat från en presentationstext på SNS egen hemsida, skriven av Petersson själv. 
Presentationen gäller hans bok Politikens möjligheter. Har folkstyrelsen någon framtid? som gavs ut på SNS 
Förlag 1996. http://www.olofpetersson.se/_arkiv/skrifter/polm06.htm. Senast hämtat: 2013-05-04.  
16 Strömbäck, Jesper. Medierna som fjärde statsmakt - en studie av innebörden av begreppet granskande 
journalistik. Rapporten är utförd på uppdrag Demokratiinstitutet. Sid. 9. Senast hämtad 2013-05-30. 
http://jesperstromback.com/Rapport1Granskning.pdf  
17 Ibid. 
18 Ibid.  
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De fyra pressideologierna 

1956 skriver tre amerikanska forskare – Fred Siebert, Theodore Peterson och Wilbur 

Schramm – boken Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social 

Responsibility and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and 

Do.19 Boken recenseras av Elin Gardeström i en vetenskaplig artikel om Four 

Theories med fokus på bokens verkningshistoria.20  

 

Four Theories lanserar fyra modeller, eller "theories", för hur man ska förstå 

relationen mellan pressen och olika samhällsystem. Gardeström översätter ”theories” 

till ”modeller” i sin artikel, men enligt min mening är det ett alltför diffust och oklart 

begrepp i sammanhanget. Ordet ”pressideologier” är en mer precis översättning av 

”theories” och är det som kommer att användas från och med nu. 

 

Den första pressideologin som boken uppmärksammar är den auktoritära 

pressideologin (”The Authoritarian Theory”). Denna ideologisyn var förhärskande i 

över två hundra år, från boktryckarkonstens uppkomst och ett par hundra år framåt, 

och kom främst till uttryck i staterna i Väst. Det som främst kännetecknar den 

auktoritära synen på pressen är statlig censur och begränsningar av tryckfriheten, 

något som enligt författarna var vanligt i England kring 1600-talet.  

 

Kapitel två behandlar den liberala pressideologin ("The Libertarian Theory") och tar 

sin utgångspunkt i en tid då en frihetstörstande borgarklass är på frammarsch i 

Västeuropa och reser krav på en fri och oberoende press. Med filosofiska stöttepelare 

som John Stuart Mill och John Locke frammanas bilden av en fri och självständig 

individ som är förmögen att tänka rationellt. I den liberala pressynen finns det inte på 

kartan att staten ska lägga sig i pressens förehavanden. Pressen ska vara fri från 

staten, granska makten och ge plats för fri debatt.  

 

                                                        
19 Gardeström, Elin. Four Theories of the Press. Boken som vägrar bli presshistoria. Senast hämtad 2013-05-30. 
Utgiven av Nordicom 2009. www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/275_gardestrom.pdf 
20 Ibid. 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Den tredje pressideologin är den sociala ansvarsteorin (”The Social Responsibility 

Theory"). Gardeström skriver att Four Theories tidsbestämmer den sociala 

ansvarsmodellens livslängd till tiden kring andra världskriget. Det handlar om högst 

trettio år som den enligt Gardeström var aktuell.  

 

En vidare definition av de mål som pressen ska sträva mot, i enlighet med Hutchins-

kommissionen, finns i Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 

skriven av Stig Hadenius och Lennart Weibull och Ingela Wadbring. Där beskrivs den 

sociala ansvarsideologin som en kritik mot den liberala pressynen. Författarna menar 

att förespråkarna för den sociala ansvarsideologin vände sig starkt emot den liberala 

doktrinen att medierna ska vara fria från ansvar och moraliska förpliktelser. Tvärtom 

ville man betona massmediernas ansvar för samhällsutvecklingen och vikten av att 

förmedla även ”obekväma nyhetstjänster” och sådant som inte är ”säljbart”.21  

 

Den marxist-leninistiska pressideologin (”The Soviet Communist Theory”) betonar 

pressens roll i förhållande till de politiska partierna, eller mer specifikt: till det 

sovjetiska kommunistpartiet. Det som skiljer den marxist-leninistiska pressideologin 

från den auktoritära är att pressen i Sovjet ses som en oumbärlig del av den politiska 

agitationen, där målet är världsrevolution.  

 

 

Metod 

Metodval  

Den metod som passar mitt syfte bäst är den kvalitativa forskningsintervjun eftersom 

det är en metod som, rätt utförd, ger forskaren insyn i människors ”livsvärld”, det vill 

säga deras innersta meningar och åsikter om ett visst fenomen.22 Jag vill närma mig 

min forskningsfråga ur de intervjuades synvinkel, och det kan jag bara göra med hjälp 

av den kvalitativa forskningsintervjun.  

                                                        
21 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela. Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 
Utgiven 2008 på Ekerlids förlag. Sid. 22. 
22 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Utgiven 1997 av Studentlitteratur. Sid. 9. 
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I Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun presenteras flera aspekter av den 

kvalitativa forskningsintervjun. Syftet med denna form av intervju är enligt Kvale ”att 

tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld, att söka kvalitativ 

kunskap uttryckt på normal prosa”.23 För min forskningsfråga är den kvalitativa 

intervjun lämplig eftersom den söker efter det specifika, det kvalitativa och 

mångtydigheten i de intervjuades tankevärld – inte efter det allmänna eller 

kvantitativa. 

 

Intervjuundersökningens sju stadier 

Kvale delar in intervjuundersökningen i sju olika stadier. Jag följde hans instruktioner 

till punkt och pricka. De sju stadierna är: 

1. Tematisering. Det allra första som gjordes var att forskningsfrågan 

formulerades. Vid detta stadium ska även val av metod bestämmas.  

2. Planering. I detta stadium beaktades de etiska frågeställningarna kopplat till 

mina intervjuer. Jag kunde så här långt konstatera att min uppsats inte skulle 

aktualisera några etiska dilemman, på grund av att ämnet är så 

okontroversiellt.  

3. Intervju. Samtliga intervjuer genomfördes i Stockholm under april månad, 

förutom intervjun med Tove. Några ägde rum på de intervjuades kontor, andra 

på caféer. Fördelen med att vara på någons kontor var att det skulle bli mer 

fokuserat, nackdelen var att det skulle kunna bli för stel stämning och att 

maktbalansen skulle rubbas till de intervjuades fördel. Som med alla samtal 

handlar även intervjun om maktrelationer. Jag hade mycket makt gentemot de 

jag intervjuade på grund av att jag var den som formulerade frågorna. Men de 

jag intervjuade kunde ämnet mycket bättre, vilket gav de fördelar. Alla 

intervjuer var planerade att ta cirka 40 minuter. De tog dem också. 

4. Utskrift. Jag transkriberade samtliga intervjuer och förde även harklingar, 

pauser, tvekanden och andra känsloyttringar till protokollet.  

5. Analys. Min analysmetod var meningskoncentrering och meningstolkning. 

Det här betyder att jag gjorde långa formuleringar kortare och att jag placerade 

                                                        
23 Ibid. Sid. 35. 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intervjusvaren i en viss kontext och utvidgade referensramarna utifrån på 

förhand givna teorier. 

6. Verifiering. Jag gick igenom de utskrivna intervjuerna, ifrågasatte vissa av 

formuleringarna utifrån min egen position, för att upptäcka om min person och 

min bakgrund hade haft inverkan på utskrifterna.  

7. Rapportering. 

Kvale menar man måste beakta tänkbara konsekvenser för ”de undersökta 

personernas del” på grund av deras deltagande i forskningen.24 Jag bedömde inte det 

som någon större risk att de intervjuade skulle få lida av att ha varit del av min 

forskning.   

Som Lars Kaijser och Magnus Öhlander nämner i Etnologiskt fältarbete finns det en 

rad omständigheter som avgör hur man som forskare väljer att utforma en intervju. 

Det centrala för forskaren att tidigt ta reda på är vilket kunskapsmål man har.25 

Utifrån det kan man bestämma vilka man ska intervjua, hur många man ska intervjua, 

hur strukturerad intervjun ska vara, om man komma till intervjun med ett laddat 

frågebatteri eller bara en enkel checklista. Det är även kunskapsmålet som avgör 

huruvida man ska banda intervjun eller ta dit en kamera och spela in allt på film.26 

I det här arbetet var hela tiden kunskapsmålet, för att tala med Öhlander, ”att nå de 

inre världarna” hos mina respondenter. Jag ville gå bortom den yttre världen och 

tränga in i ”det universum som varje människa rymmer.”27 Öhlander menar att till 

skillnad från observationer och deltagande observationer, kan man i intervjuer få 

kunskap om människors tankar och funderingar, deras drömmar, värderingar, normer, 

förhållningssätt, farhågor och förhoppningar.28  

 

Intervjumanual 

Kvale skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att frågorna ska vara formulerade 

på ett sådant sätt att: 1) ”intervjuaren framstår som öppen för nya och oväntade 

fenomen i stället för att komma med färdiga kategorier och tolkningsscheman”, 2) 

”intervjun är fokuserad på bestämda teman, den är varken strängt strukturerad med 

                                                        
24 Ibid. 
25 Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus. Etnologiskt fältarbete. Utgiven av Studentliteratur 1999. Sid. 60-63. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 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standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”, 3) ”intervjun söker erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades livsvärld”, 4) ”den 

kunskap som erhålls i en intervju frambringas genom det mellanmänskliga samspelet i 

situationen”.29 

 

Det är även viktigt att de intervjuades uttalanden ska kunna rymma motsägelser utan 

att intervjun stakar sig.  

 

Tematiseringen av intervjufrågorna grundar sig delvis på olika typer av intervjufrågor 

som Kvale har formulerat30, men även på centrala teorier som knyter an till 

forskningsfrågan. Till exempel inleds intervjun med ”Inledande frågor” i syfte att 

”mjuka upp” de intervjuade. Det kan till exempel vara ”Vad är en bra nyhet enligt 

dig?”. Jag har även uppföljningsfrågor och specificerande frågor med i 

intervjumanualen. Men alla former av tolkande frågor, såsom ”Du menar alltså 

att…?” försökte jag undvika i så stor utsträckning jag kunde, likaså direkta frågor som 

”När du säger konkurrens, tänker du då på friskolornas roll i utbildningssystemet?”. 

Hela intervjumanualen genomsyras av öppna frågor. 

 

De jag valt att intervjua är: 

• Martin Wicklin, programledare för Sveriges Radios Medierna. 

• Tove Leffler, frilansjournalist som tidigare skrivit för Scoop. 

• Johannes Nesser, reporter på tidningen Journalisten. 

• Axel Andén, chefredaktör för Medievärlden. 

• Madeleine Östlund, reporter på Dagens Media. 

 

 

 

Analys/resultatredovisning 
 

Informera, granska och skapa insyn – för medborgarnas skull 

                                                        
29 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Utgiven 1997 av Studentlitteratur. Sid. 35. 
30 Ibid. 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När respondenterna fick frågan ”Vilken funktion anser du att medierna bör ha i ett 

demokratiskt samhälle?” svarade de att mediernas uppgift är att ”granska”31 och 

”informera”32. Det som ska granskas är makten och makthavarna. Axel Andén 

menade till exempel mediernas främsta uppdrag är att informera om sådant som 

makthavarna själva inte vill ska ”komma ut”. Om makthavarna är nöjda med något 

som man har skrivit om dem, då har man antagligen misslyckats, sade Andén.33  

Att informera om sådant som makthavarna inte själva är intresserade av att informera 

om är enligt Andén att göra ”svåra nyheter”. Lätta nyheter är att rapportera om sådant 

som stryker makten medhårs. Detta synsätt på mediernas uppgift, som alla 

respondenter gav uttryck för, om än i varierande grad, är i linje med den sociala 

ansvarsideologin. Medierna har ett samhällsansvar som bland annat går ut på att 

förmedla även ”obekväma nyhetstjänster”, skapa insyn där det tidigare var ”locket 

på” och skriva om sådant som inte alltid är ”säljbart”.34  

I svaren på frågan om mediernas funktion i samhället talade respondenterna även 

vikten av oberoende medier. Denna tanke finns även formulerad i Bill Kovach och 

Tom Rosenstiels forskning om nio grundläggande journalistiska principer, varav en är 

”Journalistiken ska vara en självständig maktfaktor i samhället”.35 Det är även en 

bärande idé i den liberala pressideologin, att pressen ska vara frigjord från staten, stå 

på egna ben och granska makten.36 

Respondenterna svarade även på liknande sätt när det kom till att förklara för vems 

eller vilkas skull maktens förehavanden ska synas. Alla respondenter utgick från att 

det är den enskilde medborgarens behov av information som är pressens primära 

målgrupp. Andén var tydlig på den här punkten och sade i intervjun att informationen 

från medierna behövs för att medborgarna ska kunna fungera i samhället. 

Utgångspunkten är därmed inte samhället eller staten utan den enskilda medborgaren:  

                                                        
31 Intervju med Martin Wicklin, Medierna i P1, från den 29 april 2013, Stockholm. Se bilaga 5. 
32 Intervju med Tove Leffler, Scoop, från den 2 maj 2013, Stockholm. Se bilaga 6. 
33 Intervju med Axel Andén, Dagens Media, från den 26 april 2013, Stockholm. Se bilaga 4.  
34 Ibid. 
35 Kovach, Bill, Rosenstiel, Tom. Introduktionstext till deras bok The elements of journalism. News people should 
know and the public should expect. Den finns utlagd på hemsidan Journalism.org. 
http://www.journalism.org/node/72. Senast hämtad 2013-05-04.  
36 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela. Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 
Utgiven 2008 på Ekerlids förlag. Sid. 22. 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”… ur demokratins perspektiv är det väl bra om de [medierna] gör att de som 

bor i ett land vet tillräckligt om vad som händer för att kunna ta bra beslut, 

både för sina liv, men kanske även för landet, eller för hela världen tycker 

jag.”37  

I ”Medierna som fjärde statsmakt” skriver medieforskaren Jesper Strömbäck att 

medborgarna är beroende av mediernas rapportering för att kunna fatta självständiga 

och fria val.38 Det här synsättet framkommer i 1994 års pressutredning där den 

enskilda medborgarens behov av information introduceras på allvar.39 Till skillnad 

från 1972 års pressutredning, där pressystemet eller staten står i fokus, är den enskilde 

individen mer i blickfånget i pressutredningen från 1994.40 Journalistikens 

grundläggande uppdrag, som artikuleras i pressutredningen från 1972, såsom att 

medierna ska informera, kommentera, granska och ge utrymme för debatt – motiveras 

då utifrån ett samhällsperspektiv eller rentav ett branschperspektiv. Men från och med 

1992 börjar man i stället prata om att dessa uppdrag måste utföras med hänvisning till 

den enskilde medborgaren och hennes plats i samhället. Det heter att granskning och 

informationsspridning är viktigt för ”den fria åsiktsbildningens skull” och är vad som 

till exempel avses med följande citat av Martin Wicklin: ”De [medierna] har som 

funktion att granska makten och skapa insyn – för medborgarna”.41  

 

Mediegranskningen ska vara undersökande, tolkande och självständig  

För Wicklin handlar mediegranskning primärt om att granska makthavare inom 

mediebranschen, precis som journalister alltid har granskat makten. Visserligen ska 

”trender och tendenser i medielandskapet” lyftas upp för allmän beskådan, men en 

mediegranskares viktigaste uppgift är ändå själva granskningen. För Wicklin handlar 

det om att se aktörerna på mediemarknaden som makthavare och att granska det som 

publiceras på olika sätt: ”Om det är sant det som rapporteras, om man följer 

spelreglerna, om man är källkritiska, om man sköter sitt uppdrag…”.42 Även för Tove 

                                                        
37 Intervju med Axel Andén, Dagens Media, från den 26 april 2013, Stockholm. Se bilaga 4.  
38 Strömbäck, Jesper. Medierna som fjärde statsmakt - en studie av innebörden av begreppet granskande 
journalistik. Rapporten är utförd på uppdrag Demokratiinstitutet. Sid. 8. Senast hämtad 2013-05-30. 
http://jesperstromback.com/Rapport1Granskning.pdf  
39 Ibid. Sid. 4. 
40 Ibid. 
41 Intervju med Martin Wicklin, Medierna i P1, från den 29 april 2013, Stockholm. Se bilaga 5. 
42 Ibid. 
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Leffler är granskningsuppgiften den huvudsakliga mediegranskande uppgiften 

”eftersom medier faktiskt sitter på makt”.43  

De övriga respondenterna svarar också på frågan om vad de anser att 

mediegranskning bör vara för något, men de har andra svar, även om samtliga i någon 

mån sluter upp bakom ståndpunkten att granskningsuppgiften är viktigast. 

I Madeleine Dahlströms fall är det främst tre områden hon granskar: 

strukturomvandlingen där allt fler medier flyttar ut på webben; den nya digitala 

teknikens framväxt och betydelse; annonsmarknaden och medieföretagens placering 

av annonsörernas pengar.44 Johannes Nesser lyfter fram andra aspekter av en 

mediegranskares vardag såsom att förmedla information om andra journalisters 

arbetsvillkor och att betydelsen av olika affärsmodeller.45 Viktigare än att granska och 

kritisera felaktigheter i nyhetsflödet är att föra en intellektuell diskussion kring 

publicistiken och etiken och utgivarfrågor, anser Andén. Han tycker att diskussionen 

måste utgå från synsättet att medierna sitter på mycket makt och att det spelar roll vad 

man publicerar och hur man publicerar.46 

Alla respondenter förutom Andén är rörande överens om att granskningen av makten 

och makthavarna är den viktigaste uppgiften för en mediegranskare. År 2000, när 

Göteborgs Universitet frågade journalister om hur de såg på sitt uppdrag, svarade de 

tillfrågade journalisterna likadant: 78 % ansåg att journalisterna ska granska medan 

bara 29 % svarade att en journalists uppdrag är att vara en neutral rapportör om vad 

som sker i samhället.47 

Liknande resultat kunde skönjas i en annan undersökning, ”Mitt i opinionen”, där hela 

98 % svarade att granskningen av makten är viktigast. Journalisternas uppfattning om 

vilket som är det viktigaste journalistiska uppdraget skiljde sig något från 

medborgarnas och politikernas svar på samma fråga. Minst intresserade av granskning 

                                                        
43 Intervju med Tove Leffler, Scoop, från den 2 maj 2013, Stockholm. Se bilaga 6. 
44 Intervju med Madeleine Dahlström, Dagens Media, från den 19 april 2013, Stockholm. Se bilaga 2. 
45 Intervju med Johannes Nesser, Journalisten, från den 25 april 2013, Stockholm. Se bilaga 3. 
46 Intervju med Axel Andén. Se bilaga 4.  
47 Strömbäck, Jesper. Medierna som fjärde statsmakt - en studie av innebörden av begreppet granskande 
journalistik. Rapporten är utförd på uppdrag Demokratiinstitutet. Sid. 7. Senast hämtad 2013-05-30. 
http://jesperstromback.com/Rapport1Granskning.pdf  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var medborgarna.48 Vad medborgarna värdesatte i stället framgick inte i 

undersökningen. 

När mina respondenter pratade om vad för slags mediegranskning det ska vara, 

svarade alla unisont att det är viktigt att den är självständig och tolkande. I Jesper 

Strömbäcks ”Medier som fjärde statsmakt” målas tre olika former av granskande 

journalistik upp. De två första är en självständig granskande journalistik och den 

andra en tolkande granskande journalistik.49 Dessa föredrogs av mina respondenter. 

Den tredje och sista formen av granskande journalistik är en form av rapporterande 

granskande journalistik som skiljer sig från de övriga två på så sätt att den varken 

tolkar eller kommenterar det som har granskats, utan rapporterar neutralt om det som 

någon annan har granskat. Att det är viktigt att mediegranskningen är aktiv och står på 

egna ben åskådliggörs framför allt i en av Andéns utläggningar: 

Vad är en tveksam publicering? Där måste man ha en egen kompass. Annars 

blir det bara att man går på Twitterdrev. Och de kan ju vara startade av folk 

med egna intressen, eller av någon som bara har en dålig dag. Så, det [andras 

icke-professionella granskningar som figurerar i sociala medier] är en ganska 

svag indikator på vad som är en problematisk publicering.50 

Som ett exempel tog Andén upp att medierna ska vara ”lite vakthund” när det gäller 

mediernas sätt att skriva om rasism och integration:  

”Som att man kan tycka att det är en petitess om man kallar Dispatch 

International för invandringskritiskt, invandringsfientligt eller 

främlingsfientligt. Men sådant kan spela jättestor roll. Och det tycker jag är 

också en del av mediegranskningen…”51 

Mediegranskningen ska alltså vara självständig och tolkande och akta sig för att 

reproducera ideologiska ståndpunkter som lätt skymmer kärnan i de publicistiska och 

etiska frågorna.  

 

                                                        
48 Ibid. 
49 Ibid. Sid. 27-28. 
50 Intervju med Axel Andén. Se bilaga 4.  
51 Ibid. 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Mediegranskning – eller lagstiftning 

Samtliga respondenter talade om vikten av att granska medierna i ett demokratiskt 

samhälle. Leffler sade till och med att mediernas granskande uppdrag är 

”livsnödvändigt i en demokrati”.52 Men bara Andén lyfte frågan om vad 

mediegranskningen har för betydelse när det gäller det pressetiska systemet och dess 

framtid. Han sade sig vara intresserad av hur vissa utgivare egentligen tänker när de 

skriver om invandring på ett visst sätt. Han vill ha en dialog med dem för att förhindra 

att dåliga formuleringar inte upprepas. Om inte branschen själva tar den diskussionen, 

är Andén övertygad om att lagstiftarna kommer att göra det i stället, och då kommer 

det betyda en rad inskränkande lagar som det svenska pressetiska systemet så här 

långt har varit utan: 

Jag var på en lunch i riksdagen förra veckan […] då var det representanter där 

för Utgivarna och medieintresserade från riksdagens alla olika partier. Och de 

sa det uttalat “Diskuterar ni de här frågorna [utgivarfrågor] själva, diskuterar 

ni det här i branschen? Ni måste kunna visa det för att vi ska kunna slippa 

lagstifta!”. Alltså, de vill inte behöva lagstifta. Säger de i alla fall.53 

Så här långt ”har vi klarat oss”, säger Andén, för i Sverige är vi bra på att diskutera 

sådana frågor:  

Vi har ingen Gossen Ruda eller någon annan som struntar helt i det och kör 

sitt eget race, utan kvällstidningarna, som är de som testar mest gränser, är 

extremt engagerade i de här diskussionerna. […] Det tycker jag är något 

väldigt positivt i Sverige. Det hade varit lätt för dem att […] ställa sig utanför 

och inte bry sig, göra sina publiceringar och köra den där kommersiella stilen. 

Men de är jätteangelägna om att diskutera etik. […] Och de träffar politiker 

och pratar och tar ansvar och svarar på frågor om sina publiceringar. Och det 

är väl kanske därför vi har klarat oss så länge i Sverige och sluppit 

lagstiftning, för att branschens aktörer har tagit det ansvaret.54 

                                                        
52 Intervju med Tove Leffler. Se bilaga 6. 
53 Intervju med Axel Andén. Se bilaga 4.  
54 Ibid. 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Men för Andén – och för Nesser och Leffler som också delar den här uppfattningen – 

handlar det inte bara om att ta ansvar och granska medierna, utan även om hur man 

granskar:  

Att slippa lagstiftning bygger på att […] det pressetiska systemet som är 

självreglerande funkar bra, vilket det gör när du är personligt utpekad. Men 

jag menar att det krävs något annat när det inte är en person som är utpekad 

utan kanske en grupp eller något annat. I de fallen behövs den här debatten, de 

här ifrågasättandena av publiceringarna, som vi och kanske Medierna framför 

allt ägnar oss åt. Second Opinion försvann ju… men de gjorde också det.55 

Och mediegranskningen ska koppla ett strukturellt grepp om det som rapporteras och 

skrivs, publiceras och ges ut, tycker Andén: ”[Mediegranskningen ska vara] på ett 

mer systematiskt och djupgående sätt än när det bara är enskilda misstag och väldigt 

tydliga exempel.”56 

Wicklin är däremot inte lika orolig för om mer lagstiftning på området. Han tror till 

exempel inte att medierna klarar av att rannsaka sig själva, vilket Andén menar är 

grundförutsättningen för det pressetiska systemet. Wicklin ställer sig rentav positiv till 

de nya lagarna som bland annat vill inskränka på fotografers rätt att fota i exempelvis 

omklädningsrum.57 

 

Har branschen blivit mer sluten eller mer öppen? 

Åsikterna mellan respondenterna gick isär något när de skulle redogöra för om 

branschen blivit mer sluten eller mer öppen. En majoritet hävdade att klimatet inom 

branschen faktiskt har blivit öppnare i och med de sociala mediernas framväxt. Men 

det var inte något som Nesser höll med om: 

Dels ökar slutenheten, den har blivit värre. Det är mycket svårare att granska. 

Sedan finns det en rädsla bland journalister. Det är folk med otrygga 

anställningar. Och det här är ett jätteproblem.58 

                                                        
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Intervju med Martin Wicklin. Se bilaga 5. 
58 Intervju med Johannes Nesser. Se bilaga 3. 



  25 

Nesser menade att slutenheten inom branschen dels handlar om att journalister är 

rädda att förlora sina jobb – och därför är tysta när andra journalister ringer upp. Dels 

är det en medveten politik från medieföretagen: 

Frilansare vågar inte prata om vilka arbetsvillkor de har, för då får de inga fler 

jobb. De som är vikarier eller inne på projekt på public service vågar inte prata 

om sina arbetsvillkor eller vilka problem som finns med olika arbetsmetoder 

för att man har otrygga anställningar. Det blir jättesvårt att granska 

mediebranschen när folk inne i mediebranschen är så rädda för sina egna 

arbetsgivare och rädda om sina jobb. Det är det ena. Det andra är ju att man 

dessutom från företagsledningar trycker ner på, alltså, begränsar 

yttrandefriheten för sina egna anställda, och även meddelarfriheten på det sätt 

som man gör på Expressen, där man liksom sätter stopp för folk… Alltså, vad 

de verkar mena är ju att om någon av reportrarna på Expressen börjar prata 

med oss om sina arbetsmetoder, så skulle ju det vara skäl för uppsägning. Det 

är den tolkning som medarbetarna på Expressen gör i alla fall. Det skapar 

jättestora problem, därför att om nu Expressen börjar använda fullständigt 

omoraliska arbetsmetoder […] så får det pågå utan att någon slår larm.59 

Ingen av respondenterna förutom Wicklin gick emot Nesser när det gäller hans 

påstående om att Expressen blir allt mer slutet. Däremot framhöll flera av 

respondenterna att delar av branschen ändå har öppnat upp sig mer för granskning, 

ibland frivilligt, ibland ofrivilligt. Wicklin förklarade att fler granskar medierna i dag 

jämfört med för tio år sedan:  

J: Varför tror du att granskas så lite då?  

M Ja, jag tror att det håller på att ändras. Jag tror att det verkligen har skett 

något där. […] Sedan granskas det mer nu än det gjordes förut, tycker jag. 

Samhällsjournalister gör allt oftare frågor som kan röra medier, och så var det 

inte för tio år sedan, men så är det i dag. Studio Ett kan ta upp sådana saker 

som vi kan ta upp. […] Det går sakta, men det blir mer och mer 

mediegranskning.  

                                                        
59 Ibid. 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J: Det var ju verkligen specifikt med det här Omar Mustafa-drevet. Det var ju 

nästan som ett drev om drevet, och det var väldigt mycket om att det var 

islamofobiskt och så vidare. 

M: Ja, det var ett bra exempel. Och så var det inte för tio år sedan. Det görs 

allt fler granskningar i mainstream-media. […] Det känns som att fler aktörer 

kommer att börja granska medier på ett helt annat sätt, i en helt annan 

utsträckning än i dag. Jag tror också, att nu börjar mediemakthavare vänja sig 

vid att även de kommer bli granskade.60  

Och när det gäller slutenheten på kvällstidningsredaktionerna, såsom Expressen, sade 

Wicklin:  

Fortfarande är det så att morgontidningarna är sämst på att ställa upp på att bli 

granskade, vägrar att vara med och så där. […] Medan kvällstidningarna är 

mycket mer öppna. Både Jan Helin och Thomas Mattsson, som är 

chefredaktörer för Aftonbladet och Expressen, ställer i princip alltid upp om 

man har frågor man vill ställa. Är lätta att nå. Och den utvecklingen kommer 

att fortsätta: att mediemakthavare ser sig själva som makthavare och inser att 

de måste vara öppna och transparanta.61  

Andén hade också en åsikt om hur branschen ställer sig till att bli granskad. Jämfört 

med Wicklins och Nessers ståndpunkter framstår Andéns inlägg som en medelväg: 

Det kan vara några av de högsta cheferna som kan vara svåra att få tag i, och 

där kan det variera från person till person. På kvällstidningarna, före Helin och 

Mattsson, så var det svårt att få tag i chefredaktören. Nu är det lätt där. När det 

gäller DN är det väl lite tvärtom. Herlitz är jättesvår att få tag på… Men det är 

nog mer vilken person som råkar vara på en sådan post som avgör om man får 

access eller inte.62 

I Mats Olins undersökning ”Tål granskarna granskning?” tas fler av de aspekter av 

branschens inställning till granskning upp som mina respondenter nämnt. Olin 

undersökning baseras på intervjuer med kända mediegranskare och en av slutsatserna 

                                                        
60 Intervju med Martin Wicklin. Se bilaga 5. 
61 Ibid. 
62 Intervju med Axel Andén. Se bilaga 4.  
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som Olin drar utifrån intervjusvaren är att mediecheferna ”bejakar företeelsen" att bli 

granskade och att de i vissa fall även efterfrågar mer granskning. Men mediecheferna 

vill ha en seriös och transparant mediegranskning.63 I samma undersökning uttalar sig 

medieforskaren Torbjörn von Krogh och menar att journalisters traditionellt sett hårda 

motvilja mot att bli granskade nu håller på rämna. Förklaringen till det kan vara att 

redaktionerna har vant sig vid att bli granskade.64  

 

Göteborgspostens nyhetschef Anders Goliger för fram ståndpunkten att de sociala 

mediernas framväxt har ställt nya krav på öppenhet och dialog med allmänheten och 

nämner det som skäl till att branschen öppnat upp sig. Goliger menar att de sociala 

medierna har blivit en ny arena för ett slags mediegranskning som inte i första hand 

utförs av journalister utan av en kritisk och ifrågasättande allmänhet. Att även icke-

journalister börjar granska medierna välkomnas av samtliga tillfrågade i Olins 

studie.65 

 

Reaktionerna från branschen: papegojsvar och hatmejl 

Dahlström och Wicklin uppgav i intervjuerna att de upplevt en förändring inom 

branschen. Dels har medierna blivit mäktigare66, en verklig maktfaktor att räkna med, 

som kan få politiker på fall med sina drevliknande kampanjer, till exempel Omar 

Mustafa67. Dels har journalister blivit enklare att intervjua och är mer professionella 

när de ställs mot väggen. Leffler tyckte rentav att det är mer bekvämt att intervjua 

andra journalister eftersom de kan spelreglerna: 

Man vet också att skilja på sak och person. Det gäller naturligtvis inte alla. Jag 

vet folk som har blivit jätteförbannade och inte kan göra det. Men […] du vet, 

man kan ringa och så kan man vara trevlig och sedan säger man ”okej, nu 

börjar intervjun, nu måste jag ställa de här frågorna”, och då går den personen 

in i ”chefredaktörs mode” medan jag går in i ”journalist mode”. Och så vet 

hen, om det är en proffsig person, att ”de här frågorna måste jag svara på, det 

är mitt jobb att svara på de och det har ingenting att göra med att den här 

                                                        
63 Olin, Mats. ”Tål granskarna granskning?”. Utgiven 2012 av Timbro Medieinstitut. 
http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/9175669120.pdf Sid. 5. 
64 Ibid. 
65 Ibid.  
66 Intervju med Martin Wicklin. Se bilaga 5. 
67 Intervju med Madeleine Dahlström. Se bilaga 2. 
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personen är dum i huvudet, för att det är också hennes jobb att ställa de här 

frågorna”.  

 

Ibland upplever jag att det finns en ökad sådan förståelse inom just 

journalistbranschen, för man vet vad journalistik är, man vet vad man ska 

göra. Folk blir oftast inte förbannade när man ställer kritiska frågor […] för de 

gör det själv hela dagarna.68 

 

Men att journalister brukar uppträda professionellt när de intervjuas av 

mediegranskare är inte en bild som Wicklin känner igen sig i: 

 

Jag tycker journalister är väldigt svårintervjuade och stingsliga. Finns inga 

som är så jobbiga liksom, som andra journalister. Dels för att de inte är riktigt 

vana vid att bli ifrågasatta. Dels för att, liksom, vi som journalister och vi har 

bara vår trovärdighet. Och om man kommer på oss med att ha fel i någonting, 

så är det ett ganska stort nederlag. Så, många journalister har ju väldigt svårt 

för att bara säga “Det här blev fel”, på grund av den här eller den här 

anledningen.  

[…] 

Man får väldigt mycket hurra och beröm från andra, som älskar att även 

journalister ställs till svars. […] För ofta är det så att mediemakthavare beter 

sig som vilka andra makthavare som helst när de är under granskning. Det 

hörde man till exempel på X på Kalla Fakta (Under våren 2013 granskande 

Medierna Kalla Fakta), han lät ju som Per Billström [Wicklin sade ”Per” men 

menade ”Tobias”], körde sådana där pappegojsvar.69 

Wicklins uttalanden i Mats Olins undersökning ”Tål granskarna granskning?” 

påminner om svaret han uppgav för mig: 

Journalister är ovana att svara på frågor i stället för att ställa dem. Martin 

Wicklin tar Dagens Nyheters reaktion på kritiken av Caremagranskningen som 

                                                        
68 Intervju med Tove Leffler. Se bilaga 6. 
69 Intervju med Martin Wicklin. Se bilaga 5. 
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exempel. I stället för att välkomna en diskussion om exempelvis hur det är 

med blöjvägningen så slår man bakut och hamnar i försvarsställning.70  

Andéns svar på min fråga om hur branschen tacklar granskning, bekräftade Lefflers 

bild av det professionella mötet mellan två journalister, där den ena granskar och den 

andra blir granskad: 

De förstår ju ofta vad man gör och varför. Jag kan säkert komma på enskilda 

exempel på där det har varit väldigt konstigt, men överlag har jag inga 

problem med det [att granska andra journalister]. Och som sagt, vi försöker ju 

att framför allt hitta sådant som är principiellt intressant, inte sätta dit en 

enskild person. Vi skriver inte ut namn ens om det kanske är någon enskild 

medarbetare som har gjort något konstigt, utan då går vi hellre på utgivaren. 

Eller bara skriver om det fast inte namnger. På det sättet gör vi det kanske lite 

lättare för oss i våra relationer till kollegor. Men samtidigt, det är inte riktigt 

det vi är intresserade av.71  

 

Samtliga respondenter uppgav för mig att de får hatmejl och att dessa kommer från 

högerextrema Avpixlat. Hatmejlen kommer som en reaktion på artiklar som rör 

ämnen som rasism och feminism.72 Ingen av respondenterna säger sig känna till hur 

allmänheten ser på det de gör. Därifrån är reaktioner sällsynta. Även från branschen 

kommer ibland hård kritik. Leffler sade till mig att hon tror att en person på Uppdrag 

granskning fortfarande hatar henne efter att hon skrivit ett avslöjande reportage om 

arbetsvillkoren på Uppdrag granskning. Hon nämnde även när en viss person på 

Aftonbladet blev sur för att Leffler ifrågasatte hennes artikel om Israel och 

organhandel. Ett annat exempel på när Leffler ått ett dåligt bemötande från branschen 

var när hon ringde upp en krönikör på Aftonbladet: 

 

Jag ringde upp honom, för han hade skrivit en krönika som försvarade Liza 

Marklund, och då tyckte jag, eller vi tyckte att det var lite märkligt eftersom 

hon ligger på hans bokförlag, så det blev som att han talade ganska mycket i 

egen ekonomisk sak. 

                                                        
70 Olin, Mats. ”Tål granskarna granskning?”. Utgiven 2012 av Timbro Medieinstitut. Senast hämtad 2013-05-30. 
http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/9175669120.pdf Sid. 10. 
71 Intervju med Axel Andén. Se bilaga 4. 
72 Intervju med Tove Leffler. Se bilaga 6. 
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[…] 

 

Och då slängde han på luren i örat på mig och svarade inte på några frågor. Så, 

lite sådant har man råkat ut för.73 

 

På Wicklins och Lefflers svar märks det att de tror att Medierna i P1 har hög status i 

branschen. Wicklin menar att de har respekt i branschen och att han fått signaler från 

folk i branschen om att många tycker att det Medierna gör är viktigt.74 Leffler tror 

också det och hänvisar till att Medierna får vara kvar i Sveriges Radio trots att 

sparpaketen rullar och allt ska effektiviseras.75 

 

En reaktion som Andén brukar få inifrån branschen är ”det är då fan att man ska 

behöva läsa om förändringar på sin egen tidning i Medievärlden”.76 Nesser upplever 

att han aldrig tidigare har intervjuat så många som vill se sina citat innan de går i 

tryck.77 

 

 

Kårandan står i vägen för granskning 

Alla respondenter fick frågan om kårandan inom branschen. Finns den? Är den ett 

hinder för granskning? Alla utom Leffler och Andén medgav att det finns en kåranda 

och att den påverkar de i deras arbete på ett eller annat sätt. Oftast påverkar den på så 

sätt att man blir illa omtyckt för att man jämt är där med rödpennan och synar sina 

kollegor.  

När Leffler granskade arbetsklimatet på Uppdrag granskning blev en medarbetare där 

förbannad på henne. Det var jobbigt, för journalistbranschen är så liten. Samtidigt 

påpekar hon att det hör till yrket och att hon räknar med att inte bli älskad av alla: … 

                                                        
73 Ibid. 
74 Intervju med Martin Wicklin. Se bilaga 5. 
75 Intervju med Tove Leffler. Se bilaga 6. 
76 Intervju med Axel Andén. Se bilaga 4. 
77 Intervju med Johannes Nesser. Se bilaga 3. 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Om det [att folk ogillar en för att man granskat dem] får en att känna att man inte… 

att man blir rädd, eller skrämd, då får man ju tänka över sitt yrkesval.”78 

Även Nesser vittnade om att det är tufft att granska andra journalister. Och Wicklin 

har inte kvar några vänner i branschen förutom en person på TV4: 

Det är jävligt jobbigt att intervjua andra journalister om man själv är mån om 

att vara kompis med andra journalister. Nu har jag nästan inga vänner bland 

andra journalister. Jag är inte så förtjust i journalister heller, sådär. Och det är 

jävligt skönt. Och det är väldigt skönt att inte sitta i Radiohuset och behöva 

möta de hela tiden. För då blir man kompis till slut.79  

 

Apropå kompisar tycker inte Leffler att man ska granska sina kompisar över huvud 

taget. Hon sade även att det är vanligt att jävsituationer uppstår när man granskar 

andra journalister, och tog som exempel när hon under sin tid på Medierna sattes att 

granska DN Kultur där hon tidigare arbetat. Då sade hon nej.80 

 

Dahlströms erfarenhet av kårandan var när de skulle granska ett medieföretag och 

fackklubbens representant, som alltid är en journalist, ljög för henne för att skydda 

företaget. Dahlström tolkade det som att redaktionen lade locket på för att skydda sig 

mot inkräktare.81 Som Nesser upplever kårandan är det i positiv bemärkelse, på 

Twitter: ”Man vill skydda journalistiken från inträngande lagstiftning och orättfärdig 

kritik. På så sätt sluter man upp mot hot.” Nesser underströk i intervjun med mig att 

som mediegranskare blir han bemött sämre än när han var ”vanlig” journalist.82 

 

Svaren överensstämmer på flera punkter med de slutsatser som Mats Olin drar utifrån 

sin undersökning ”Tål granskarna granskning?” från 2012. Olin: 

 

Man kan också konstatera att nyhetsmedier i princip aldrig intresserar sig för 

den strida ström av avgöranden som kommer från Pressens Opinionsnämnd 

och från Granskningsnämnden för radio och TV. Här talar vi om konflikter 

                                                        
78 Intervju med Tove Leffler. Se bilaga 6. 
79 Intervju med Martin Wicklin. Se bilaga 5. 
80 Intervju med Tove Leffler. Se bilaga 6. 
81 Intervju med Madeleine Dahlström. Se bilaga 2. 
82 Intervju med Johannes Nesser. Se bilaga 3. 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mellan personer som lidit ibland ganska omfattande publicitetsskada och 

redaktioner som ofta argumenterar hårt för att de fattat rätt publiceringsbeslut. 

De ingredienser av konflikt som normalt intresserar redaktioner finns, men 

intresset är svalt. Avsaknaden av rapportering skulle naturligtvis kunna bero 

på att man vill skydda de personer som är inblandade, men den omsorgen 

brukar inte stoppa i många andra situationer.83 

 

 

Mediegranskningen i sociala medier – både hot och möjlighet  

De sociala medierna ställer krav på medierna att de ska vara öppna och befinna sig i 

ständig dialog med allmänheten. Det påstår GP:s nyhetschef Anders Goliger i Mats 

Olins undersökning ”Tål granskarna granskning?”.84 När jag intervjuade med Leffler 

visade det sig att hon delar den synen: 

Det gör ju att man flyttas ner från sin piedestal, och man tvingas ta mer ansvar 

för sina beslut, vilket ju bara är positivt. Och visst, det kan ju leda till att man 

får fler tips också, naturligtvis, för det är lättare att komma i kontakt med 

folk.85  

Wicklin visade sig också vara av den åsikten. Han och hans program Medierna har 

stor hjälp av tips som kommer från de sociala medierna: 

Ett program som vi gjorde om Kalla Fakta, där man hade blåst upp riskerna 

med vaccinet Gardasil på ett väldigt ogrundat sätt, det fick vi tips om från en 

läkarstudent på Twitter som var upprörd. […] och då tittade vi på det.86  

Wicklin tog även upp twitterdreven som ett problem, hävdade att de ofta brister i 

faktakoll. När twitterdrevet går blir det ”stort och snabbt och hårt”.87 Nessers bild av 

samma fenomen är att kritiken ofta kommer utifrån och ibland gränsar till trams och 

personangrepp. Han beskriver mediegranskningen på Twitter som ”helt snurrig” eller 

                                                        
83 Olin, Mats. ”Tål granskarna granskning?”. Utgiven 2012 av Timbro Medieinstitut. Senast hämtad 2013-05-30. 
http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/9175669120.pdf Sid. 6. 
84 Ibid. Sid. 5. 
85 Intervju med Tove Leffler. Se bilaga 6. 
86 Intervju med Martin Wicklin. Se bilaga 5. 
87 Ibid. 
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PR. Däremot tror inte Wicklin att den hätska tonen på Twitter gör det svårare för 

utomstående att granska medierna. Men det tror Nesser: 

Det här [mediekritiken på Twitter] gör ju att det blir svårare att granska 

journalistiken därför att journalisterna känner sig förföljda redan som det är. 

Journalistförakt har blivit en ny folksport. Och att då sätta sig ner och granska 

och försöka få kommentarer, eller ringa runt och… eh, det har blivit svårare 

därför att redaktionerna sluter sig mer och mer gentemot vad man upplever 

som ett yttre hot. Framför allt från sociala medier och hatsajter. Journalister 

hotas ju mycket mer i dag än för femton år sedan, eller för bara fem år sedan.88 

Som Andén ser det är mediegranskningen i sociala medier både ett hot och en 

möjlighet. Ingen vill finansiera granskningen av kritikerna i sociala medier som inte 

kan det journalistiska regelverket. Det är för många som granskar ”vad händer i 

nyhetsflödet” och för få som följer upp med en etisk och mer fördjupande granskning. 

Kopplingen till forskning är svag.89 

 

Tidsbrist och dåliga villkor öppnar upp för PR-isering av branschen 

Under sin tid på Medierna anser Wicklin att han märkt av att journalistiken blir allt 

mer lättmanipulerad. I takt med att journalister får allt mindre tid på sig att färdigställa 

en artikel, ökar trycket från PR-byråerna, som går genom eld och vatten för att få 

igenom sin story.90  

Att PR-byråer anlitas av företag och privatpersoner för att ”städa upp” efter dem för 

osökt tankarna till journalistikens grundläggande principer: 

1. Journalistikens främsta förpliktelse är mot sanningen. 

2. Journalistikens lojalitet ska i första hand ligga hos medborgarna.91 

När respondenterna svarar att tidsbristen bland journalister utnyttjas av PR-byråer 

aktualiseras även idén om det sociala kontraktet mellan medierna å ena sidan och 

                                                        
88 Intervju med Johannes Nesser. Se bilaga 3. 
89 Intervju med Axel Andén. Se bilaga 4. 
90 Intervju med Martin Wicklin. Se bilaga 5. 
91 Kovach, Bill, Rosenstiel, Tom. Introduktionstext till deras bok The elements of journalism. News people should 
know and the public should expect. Den finns utlagd på hemsidan Journalism.org. 
http://www.journalism.org/node/72. Senast hämtad 2013-05-04.  



  34 

demokratin å den andra. För att kunna vinna förtroende hos medborgarna måste 

medierna uppfattas som oberoende och fria från ideologiska motiv.92  

Tidsbristen som har nämnts är en av de faktorer som respondenterna pekar ut som 

orsaken till att det så ofta blir fel. En annan är resursbristen. För de mediegranskande 

redaktionerna är ekonomin den största utmaningen. Leffler kunde även se möjligheter 

med det dåliga ekonomiska läget inom branschen: 

Å andra sidan, om man nu ska ganska medierna, så är det klart att det kommer 

att finnas mer och mer att granska i takt med att det finns… i takt med att 

resurserna blir mindre och resultaten antagligen sämre. Men det är ju en 

väldigt tråkig utveckling. […] Behovet kommer ju självklart att finnas kvar 

och inte minska.93 

 

Slutsatser och diskussion 

• Samtliga respondenter uppfattar mediegranskningen som oumbärlig för 

demokratin och för medborgarnas möjligheter att fungera i samhället 

• Respondenterna anser att deras arbetsvillkor är hårt pressade av det 

ekonomiska läget. De tror också att detta tillstånd i samhället och i 

mediebranschen i synnerhet påverkar deras kår negativt i den bemärkelsen att 

de då begår fler publicistiska och etiska misstag samt gör sig alltmer 

otillgängliga för granskning  

• Åsikterna går isär om mediekritiken i de sociala medierna. Medan hälften av 

de intervjuade enbart ser möjligheter med en folklig mediegranskning på 

Twitter, uppfattar de andra Twitter som ett hot. Kommentarerna och kritiken 

som frodas där upplevs som obefogad, överdriven och rentav skadlig 

• Det råder delade meningar om huruvida kollegorna i journalistkåren – 

journalister såväl som chefredaktörer – har öppnat upp sig mer för granskning 

eller om de slutit sig mer 

                                                        
92 Strömbäck, Jesper. Medierna som fjärde statsmakt - en studie av innebörden av begreppet granskande 
journalistik. Rapporten är utförd på uppdrag Demokratiinstitutet. Sid. 8. Senast hämtad 2013-05-30. 
http://jesperstromback.com/Rapport1Granskning.pdf  
93 Intervju med Tove Leffler. Se bilaga 6. 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• Medan två av fem upplever att de får ett professionellt bemötande när de 

granskar en kollega på en annan tidning, uppger resten av de intervjuade att de 

får ett allt annat än professionellt bemötande. Till exempel är det inte ovanligt 

enligt flera respondenter att de som granskas går i motattack, ger 

”papegojsvar” eller håller sig undan journalisternas frågor 

• Samtliga respondenter säger sig känna av närvaron av en kåranda i sitt dagliga 

arbete, däremot har de intervjuade helt olika syn på denna kåranda. Somliga 

ser den som en journalisternas sista försvarsstyrka som ska försvara 

journalisterna mot vad de upplever som utifrån kommande hot. Andra 

upplever kårandan som ett hinder för granskning. Oavsett vilket som är fallet, 

är det viktigt att mediekritiken i sociala medier tas på större allvar och att 

journalistkåren markerar kraftfullare mot personangrepp. Faktum är att ingen 

granskar twitteranvändarna och deras mediegranskning 

• Flera av respondenterna anser att de som granskar medierna – inklusive de 

själva – i allt för stor utsträckning riktar in sig på enskilda fel och övertramp 

utan att föra in granskningen i ett större perspektiv. Om man som 

mediegranskare bara gör några slumpmässiga nedslag i mediebruset då och då 

och ”sätter dit” en och annan journalist, kommer man snarare att stjälpa 

mediebranschen snarare än hjälpa den. Därför måste det till en mer strukturell 

och systematisk mediegranskning, vilket en av respondenterna tydligt framhöll 

Om inte denna mer systematiska form av mediegranskning kommer till snarast, 

kommer demokratin att ta stor skada. Journalistbranschen är redan som det är utsatt 

för hot och aggressiva personkampanjer. I takt med journalistföraktet sjunker även 

förtroendet för medierna överlag, vilket i sin tur sätter hela demokratin i gungning 

eftersom medierna och demokratin är intimt sammankopplade. Sammantaget kan man 

alltså säga att mediegranskning är en förutsättning för att inte demokratin ska falla 

sönder 

I linje med det kan man även hävda att sparpaketen som rullar i branschen 

tillsammans med den plumpa mediekritiken i sociala medier utgör ett hot mot 

demokratin. Det sociala kontraktet mellan medierna och demokratin förutsätter en 

aktiv, systematisk och etisk mediegranskning, annars löses kontraktet upp. 
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Om mediegranskningen avtar, om den blir än mer infekterad av plumpa kommentarer 

och påhopp, om den misslyckas i sina bemödanden eftersom journalisterna vägrar 

svara på några frågor, då kommer lagstiftarna att komma med en rad inskränkande 

lagförslag som syftar till att begränsa pressens frihet att publicera och sända vad den 

vill. 

Det pressetiska systemet som bygger på självreglering behöver en ansvarsfull 

mediegranskning, det är förutsättningen för dess fortlevnad, annars kommer även det 

att radikalt stöpas om i något mindre frihetligt och mer auktoritärt. 

Journalister som väljer att i sin yrkesutövning granska andra journalister riskerar att 

förlora alla sina vänner som också är journalister. Att vara mediegranskare kan vara 

ett ensamt arbete, menar flera av de intervjuade. 

Allt fler traditionella medier och samhällsjournalister ägnar sig åt mediegranskning. 
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