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Sammanfattning 
Ansikten och vanliga människor tar stor plats i tidningarnas nyhetsrapportering. Tidigare 
forskning har visat att personifieringen i journalistiken är vanligare i dag än tidigare, och att det 
bland annat är en följd av tabloidiseringen och intimiseringen i medierna. Syftet med denna 
uppsats att utforska några journalisters attityd till personbaserad journalistik. 
 
Studien bygger på åtta personbaserade artiklar och kvalitativa intervjuer med journalisterna som 
skrivit artiklarna. Texterna har först analyserats utifrån Hillesunds och Hulténs textanalysverktyg 
och sedan har författarna till artiklarna intervjuats och fått svara på frågor om deras attityder, 
vilka etiska och källkritiska överväganden som måste göras vid arbetet med personbaserad 
journalistik samt om det finns någon skillnad i hur reportrar på morgon- respektive kvällspress 
arbetar med området. 
 
Resultatet visar att de intervjuade journalisterna tycker personbaserad journalistik är både 
nödvändigt och centralt för nyhetsrapporteringen. Användningen av vanliga människor behövs 
för att tidningarna ska fortsätta vara intressanta och tilltala läsarna, visar studien. 
 
Samtidigt visar studien att det finns inbyggda problem i personbaserad journalistik. Källkritiken 
brister, och en anledning till detta är att artiklarna till stor del bygger på den intervjuades egna 
berättelse. Reportrarna gör en trovärdighetsbedömning av den intervjuade som får ligga till 
grund för hela artikeln.  
 
De analyserade artiklarna uppvisade ett antal gemensamma drag, vilket tyder på att den här typen 
av journalistik har standardiserats och mallats. I artiklarna får intervjupersonen ett stort utrymme 
medan konfrontationen med den ansvarige är en kort mening i slutet.  
 
Resultaten i studien tyder på att personbaserad journalistik är en genre som behövs och kommer 
att fortsätta vara en stor del av nyhetsflödet både i morgon- och kvällspress. 
 

 

 

 

Nyckelord: Personbaserad, Intimisering, Etik, Källkritik, Sanning, Trovärdighet. Hänsyn. 
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1. Inledning 
Jag ville bara dö. Jag var så fruktansvärt rädd för att filmen skulle hamna på internet. Och 
skuldkänslorna höll på att äta upp mig. Jag blev så lurad… 

 

Citatet är hämtat från artikeln Louise skrik var inte nog för åtal som publicerades i Dagens 

Nyheter den 28 november 2013. Louise utnyttjades sexuellt av en pojke under flera månader. 

Trots att rättsväsendet trodde på henne fanns det inte tillräckligt med bevis för att pojken skulle 

åtalas. Artikeln spreds över internet och hennes röst kom fram i det offentliga samtalet. 

Samhällsproblemet lyftes således upp på agendan. Att använda enskilda människor i 

rapporteringen är vanligt förekommande, människorna får då representera ett problem och göra 

nyheten mer förståelig.  

 

Personbaserad journalistik är ett område inom medierna som sällan diskuteras. Inte förrän hösten 

2013 blev ämnet debatterat i och med publiceringen av den kritiserade boken En halv sanning är 

också en lögn av Hanne Kjöller. Dessvärre kom diskussionen att handla mer om felaktigheter i 

boken, snarare än om frågeställningarna som den ville lyfta. Tesen i boken handlade främst om 

journalisters bristande källkritik, men vi är intresserade av att undersöka vilka ytterligare 

betänkligheter som är kopplade till personbaserad journalistik. Denna studie undersöker hur 

morgon- och kvällstidningsjournalister använder sig av privatpersoner i sin nyhetsjournalistik, 

hur journalisternas attityder mot personbaserad journalistik ser ut samt vilka utmärkande drag 

den här typen av journalistik har. Vi kommer även att undersöka vad det kan finnas för 

källkritiska och etiska överväganden kopplat till personbaserad journalistik. 

 

Den vanliga människan får mer plats i tidningarnas nyhetsrapportering än tidigare. När det talas 

om vanliga människor så åsyftas privatpersoner. Ofta blir de intervjuade när det handlar om 

orättvisor inom vård, skola och omsorg. Den här typen av artiklar har ökat och förekommer i 

större utsträckning i nyheterna på 2000-talet jämfört med under 1990-talet (Andersson 2013:60).  

 

Tidigare var artiklar med den vanliga människan i fokus något som främst kunde hittas i de 

traditionella tabloiderna. Så ser det inte ut längre. I dag behöver inte journalistiken skilja sig åt 

mellan en morgontidning och en kvällstidning, men tidigare har kvällspressen utgått från ett mer 

personfokuserat perspektiv med ett vardagligt språk (Hirdman, Kleberg & Widestedt 2005:8). 
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Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utforska journalisters attityder mot personbaserad 

journalistik. Anledningen till studiens genomförande är att vi vill bidra till mer kunskap och 

förståelse om personbaserad journalistik. 

 

Följande forskningsfrågor ska besvaras för att uppfylla syftet med uppsatsen: 

● Vilka är de kännetecknande dragen för artiklarna i analysen?  

● Hur resonerar journalisterna kring personbaserad journalistik? 

● Hur resonerar journalisterna kring etiska och källkritiska överväganden rörande 

personbaserad journalistik? 

● Upplever journalisterna att arbetssätten på morgon- respektive kvällspress får någon 

betydelse för journalisternas syn på personbaserad journalistik? 

 

2. Material och avgränsning 
I studien har vi intervjuat åtta journalister som arbetar för Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen. Fyra av journalisterna arbetar för morgonpress och fyra av 

journalisterna för kvällspress. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet representerar 

morgontidningarna i studien. Kännetecknande för morgontidningarna är att de till hög grad 

finansieras av prenumerationer och annonser medan kvällstidningarna i högre utsträckning 

finansieras genom lösnummerförsäljning. En anledning till att vi valde journalister från både 

kvälls- och morgonpress är att personbaserade artiklar är förknippade med tabloider. Vi förklarar 

det närmare i teoridelen.   

 

Utöver detta analyserades åtta artiklar skrivna av de intervjuade journalisterna, en artikel per 

respondent. Artiklarna kan samtliga kategoriseras som personbaserad journalistik, det vill säga 

texter som utgår från en enskild människas berättelse. 

 

För att hitta relevanta respondenter till studien började vi med att leta efter personbaserade 

artiklar i mediearkivet Retriever. På så sätt identifierade vi journalister som har vana av att skriva 

den här typen av journalistik. Tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 
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Expressen har valts ut eftersom de kan anses representera traditionell morgonpress och 

kvällspress. Med hjälp av relevant litteratur och forskning kring journalisternas attityder, 

yrkesroll och etik utarbetades en intervjuguide (se bilaga 1). Utifrån guiden fick sedan åtta 

journalister svara på frågor om: 

● Personbaserad journalistik. 

● Etik. 

● Källkritik. 

● Arbetssätt. 

 

Respondenterna valdes utifrån följande kriterier:  

● De ska vara verksamma vid morgon- eller kvällstidningar.  

● Ha skrivit personbaserade artiklar.  

 

De tillfrågade journalisterna har skrivit flera artiklar där en person och dennes berättelse har varit 

i fokus. För studien var det angeläget att hitta respondenter som har kunskap och erfarenhet om 

ämnesområdet. Vi valde sedan ut en artikel per respondent som fick ingå i analysen. Där har vi 

tittat efter olika nyanser, sidor och delar av den personbaserade journalistiken med artiklarna som 

material. Mer om analysen som tillämpats på artiklarna finns att läsa under avsnittet ”Metod”.  

 

Följande artiklar har analyserats i studien:  

Louise, 22 dog efter läkarmiss. Publicerad i Aftonbladet 7 november 2013.  

Jawids son fick inte träffa läkare. Publicerad i Dagens Nyheter 5 december 2013.  

“Han fick inte ens chans att kämpa”. Publicerad på Expressen.se 20 januari 2013.  

‘Cancer? Gå till socialen’. Publicerad i Aftonbladet 6 februari 2012. 

Louises skrik var inte nog för åtal. Publicerad i Dagens Nyheter 28 november 2013. 

Hon tvingades lämna sin pappa utan larm. Publicerad i Dagens Nyheter 14 oktober 2013.  

Livet rinner ut i den stora tröttheten. Publicerad i Svenska Dagbladet 16 juni 2013. 

Ritva, 65, fick Alvedon – Hade cancer i ryggen. Publicerad på Expressen.se 28 november 2013.   

 

Eftersom vi undersökt journalisters attityder har det viktigaste i urvalet varit att hitta personer 

som skrivit personbaserad journalistik, snarare än att få en så jämlik könsrepresentation som 
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möjligt. Anledningen till att tre respondenter kommer från Dagens Nyheter och att bara en 

respondent arbetar för Svenska Dagbladet är densamma. Erfarenheten av arbete med 

personjournalistik är överordnat redaktionstillhörighet. Sju av åtta artiklar publicerades under 

2013 och målet med artikelurvalet har varit att hitta nyligen skrivna artiklar eftersom 

journalisterna ska kunna svara på frågor om hur arbetet med artiklarna gått till. Om artiklarna 

hade varit äldre hade antagligen inte journalisten kommit ihåg arbetsprocessen med den specifika 

artikeln. Texterna valdes ut med hjälp av mediearkivet Retriever där vi sökte på nyckelord som 

exempelvis ”Cancer” eller ”Nekades vård”. 

 

Eftersom syftet med studien är att utforska journalisters attityder kring personbaserad journalistik 

har vi inte pratat med de intervjuade i artiklarna.  

 

3. Teori och tidigare forskning 
Privatpersoner får ofta utgöra exempel för en större nyhetshändelse. I teoridelen fokuserar vi 

inledningsvis på personifieringprincipen, därefter tar vi upp etiska överväganden och källkritik. 

Avslutningsvis skriver vi om tabloidiseringen och om hur formatbytet påverkat både 

tidningarnas utseende och innehåll. Som en följd av detta har det journalistiska arbetssättet och 

journalisternas attityder förändrats, något som vi också diskuterar.  

 

Personjournalistik 
Att ha människor i centrum är en grund för journalistiskt berättande. Hvitfelt skriver i Nyheter vid 

kriser (2003) om personifieringprincipen, det vill säga när enskilda människor får utgöra exempel 

för en större och mer kollektiv händelse och vara dess ansikte och röst. En av anledningarna till att 

personifiering används är, enligt Hvitfelt, att det är ett grepp som tilltalar publiken. Nyheter som 

handlar om enskilda människor anses vara mer intressanta än nyheter om kollektiva händelser. Det 

beror på att det är lättare för mottagarna att identifiera sig med enskilda människor. Personifiering 

är ett etablerat berättartekniskt grepp eftersom det fängslar publiken och ofta genererar 

lösnummerförsäljning. Kollektiva händelser skildras däremot på ett abstrakt sätt, vilket försvårar 

möjligheten för identifikation. En nyhet som i teorin berör många människor kan uppfattas som 
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ointressant och obegriplig av läsarna, men med personer i centrum blir nyheten mer lättillgänglig 

och intresseväckande (2003:42–44). 

 

Wigorts Yngvesson skriver i Drabbad av journalistik (2008) om när människor får fungera som 

ett exempel för ett större problem eller sammanhang. Hon menar att ofta blir dessa 

intervjupersoner kategoriserade genom stereotyper som ”den svaga”, ”den lilla människan” eller 

”den drabbade”. Även Hirdman, Kleberg & Widestedt skriver om detta i Journalistikens 

intimisering (2005). De tar även upp bildens betydelse för personjournalistiken. Bilder förstärker 

visuellt berättelserna och skapar en känsla av närhet. Ett exempel på detta är de återkommande 

bilderna av talande eller lyssnande människor, som ser ut att försöka kommunicera med publiken 

genom kameralinsen (2005:13).  

 

Personifieringen brukar ingå som en aspekt när forskare talar om en tabloidisering av innehållet. 

Innehållet får en annan karaktär och hårdare nyheter (som politik och ekonomi) får stå tillbaka för 

nyheter om brott, olyckor och nöje.Wadbring konstaterar att en anledning till detta kan vara att 

konkurrensen på mediemarknaden innebär att medieföretagen försöker maximera sin publik. Detta 

innebär att traditionella morgontidningar som tidigare levt på annonsfinansiering, exempelvis 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, mer liknar traditionella kvällstidningar som Aftonbladet 

och Expressen i innehållet. (Wadbring i Nygren 2013:186–187.). Vi återkommer till 

tabloidiseringen längre ned i teoriavsnittet.  

 

Etik och källkritik 
Inom vetenskapen brukar begreppet etik avse den filosofiska etiken, det som rör teorierna om 

grunderna för moraliskt handlande. Men etik kan också vara ett annat ord för de koder och regler 

som systematiserats. Etiken innehåller grundläggande principer för moraliskt handlande, skriver 

Ekström och Nohrstedt i Journalistikens etiska problem (1996:11). I fortsättningen av uppsatsen 

används den sistnämnda definitionen.   

  
Handboken Spelregler för Press, Radio och TV (2010) ligger till grund för etiska överväganden 

på landets redaktioner. Reglerna säger bland annat att journalisten ska ge korrekta nyheter, visa 

en allsidig bild, vara generös med bemötanden och att den personliga integriteten ska 
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respekteras. Med hjälp av spelreglerna ska redaktionsmedarbetare kunna bedriva sin 

nyhetsjournalistik på ett etiskt korrekt sätt. Utöver detta har journalisten ett antal yrkesetiska 

regler att förhålla sig till. Till exempel står det att journalisten ska visa särskild hänsyn mot 

ovana intervjupersoner och tillmötesgå önskemål på att få se sina citat innan publicering. De 

samlade publicitets- och yrkesetiska reglerna fungerar som vägledning för redaktionerna. För 

publiceringar som handlar om privatpersoner finns det flera regler att förhålla sig till. Bland 

annat ska det tas hänsyn till om en publicering kan vara kränkande, om namnpublicering kan 

skada och att offer ska visas respekt. Om privatlivets helg kränks bör tidningen avstå från att 

publicera artikeln.  

 

Forskare har diskuterat huruvida de etiska ideal som formuleras i Spelregler för press, radio och 

TV faktiskt är samma som används på redaktionerna. Ekström och Nohrstedt (1996:17) frågar sig 

om saklighet, motstridighet och reservationer får plats i nyhetsrapporteringen eller om 

begripliga, förenklade och dramatiserade berättelser är det som numera är idealet. Även om de 

etiska reglerna inom nyhetsjournalistiken är viktiga för det dagliga arbetet är det inget som 

diskuteras dagligen mellan reportrar och överordnade, skriver Ekström och Nohrstedt. 

Redaktörerna förutsätter att reportrar vet vad som behöver kontrolleras, vilken information som 

behöver inhämtas och vad man förväntas göra i vissa sammanhang. Detta innebär att journalisten 

kan arbeta relativt självständigt utan att behöva konsultera redaktionsledningen (Ekström och 

Nohrstedt 1996:38). 

  

Sedan 1989 har Institutionen för journalistik och masskommunikation i Göteborg (JMG) gjort 

undersökningar av journalistkåren i samarbete med Svenska journalistförbundet. Inför 

undersökningen 2005 skickades enkäter ut till 2 000 medlemmar. 1 102 journalister besvarade 

enkäten (Asp 2007:10–12). I undersökningen svarade 71 procent av journalisterna att de tyckte att 

de blivit sämre på att ta hand om anhöriga eller offer och att det i allmänhet tas för lite hänsyn till 

dem. Den siffran kan jämföras med 80 procent år av journalisterna år 1989. Men det skiljer sig 

mellan åldersgrupper. Journalister under 34 år instämmer bara till 66 procent, medan 81 procent i 

gruppen 55 år och äldre instämmer (Wiik i Asp 2007:119–120).  
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Etiken är anpassad till journalistikens villkor och krav, vilket gör att den appliceras utan att 

journalisterna tänker på den. Etiken är integrerad i ett praktiskt medvetande, en kompetens som 

den professionella journalisten tillämpar utan att behöva motivera eller ens reflektera över sitt 

handlande. Det är detta journalister ofta menar när de säger att ”det sitter i väggarna” eller att 

”det är något man känner på sig” (Ekström och Nohrstedt 1996:167). 

 

En viktig förutsättning för nyhetens dramaturgi är att texterna är enkla och entydiga. Ofta består 

artikeln av en kamp mellan två parter och konflikten är rak och okomplicerad. Problemet är att 

verkligheten sällan kan beskrivas på detta sätt då ett problem eller en nyhetshändelse sällan 

enbart består av en drabbad och en skyldig. Det finns inte tillräckligt med utrymme i tidningen 

för att journalisten ska kunna presentera en omfattande och övergripande historia. Journalisten 

tvingas då förenkla berättelsen och gör därmed avkall på objektivitets- och sanningsidealet. 

Samtidigt menar Ekström och Nohrstedt att detta är svårt att undvika. Förenklingen behövs för 

att journalisten ska kunna bedriva sitt dagliga arbete (1996:94–96). Journalistiken försöker både 

göra anspråk på att vara sann och objektiv trots att nyheten till viss del är konstruerad. Reportern 

försöker förmedla närhet och känslor genom att presentera uppgifter som en sanning. Problemet 

blir att det finns en konflikt däremellan, något som kan leda till en försämring inom 

journalistiken, enligt Ekström och Nohrstedt (1996:218).  Författarna drar slutsatsen att idealen 

visserligen anses vara mycket viktiga och värda att ta på stort allvar, men att de inte går att leva 

upp till då de snarare ses som utopiska än som något journalisterna kan praktisera fullt ut i 

verkligheten. Med andra ord, menar författarna, finns det en skillnad mellan etiken och hur 

arbetet egentligen fungerar på redaktionerna (1996:90). 

 

Sanningsidealet är viktigt för journalisternas trovärdighet, men ibland står det i konflikt med 

avsikten att skriva en bra berättelse. I avsnittet nedan presenteras källkritikens grunder.  

 

För att en artikel ska vara sanningsenlig och trovärdig måste reportern vara noggrann. Källkritiken 

bygger på fyra pelare (Thurén 2005:18). 

● Äkthet. 

● Tidssamband. 

● Oberoende. 
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● Tendensfrihet. 

 

Utöver dessa punkter måste dessutom journalisten göra skillnad mellan kvarlevor eller berättelser. 

Till exempel väger ett mordvapen med DNA-spår tyngre som bevisning än ett vittne som sett 

händelsen, menar Thurén (2005:18). Samma principer kan appliceras i det journalistiska arbetet 

där en handling väger tyngre än ett vittnesmål.  
 
Etik och källkritik är viktigt i uppsatsen eftersom flera publicitetsregler handlar om bemötandet 

gentemot privatpersoner. Personbaserad journalistik har en människa i centrum som ofta berättar 

personliga saker, och då blir både publicitetsreglerna och de yrkesetiska reglerna viktiga. 

Reportern måste visa hänsyn och samtidigt rapportera korrekta uppgifter utifrån ett källkritiskt 

perspektiv. Relationen till källor är en av de saker som är utmärkande för personbaserad 

journalistik och därför är hänsynen till källorna intressanta för uppsatsen.  

 

Tabloidiseringen  
De stora svenska morgontidningarnas förvandling från broadsheet till tabloid skedde under tidigt 

2000-tal. Under de år som följde minskade en majoritet av morgontidningarna i Sverige 

formatet. I Från fullformat till tabloid (2013) skriver Andersson att tabloidvågen inneburit att 

frågor har väckts inom både bransch och forskning om hur nyhetsjournalistiken har påverkats av 

övergången. Den fråga som det har varit mest fokus på, enligt Andersson, är den om det finns 

något samband mellan formatet på en tidning och hur innehållet ser ut. Kritiken som riktats mot 

tabloidiseringen har handlat om att förändringen har ansetts gjort journalistiken sämre och att 

den har lett till en ökad fokusering på sensationer, skandaler och underhållning, medan nyheter 

om politik och ekonomi tar mindre plats (Andersson 2013:8–16). 

 

Hirdman, Kleberg och Widestedt hänvisar i Journalistikens intimisering (2005:7) till 

medieforskaren Sparks som menar att termen tabloidisering kan innebära tre olika saker.  

  
● Som en beskrivning av den förändring som skett inom nyhetsjournalistiken. 

Underhållningen tar en allt större plats samtidigt som mer allvarsam nyhetsrapportering 

minskar. Enligt den definitionen har tabloidiseringen två kännetecken: Intresset för politik, 
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samhällsfrågor och ekonomi minskar medan sport, skandaler och populärkultur blir mer 

populärt. Dessutom ökar intresset för privatlivet och den personliga sfären hos både kända 

och okända människor allt mer medan politik och sociala förändringar hamnar längre ned 

på agendan.  

  
● Prioriteringarna förändras. I stället för att ha en nyhetsprofil vill medierna erbjuda 

underhållning i högre utsträckning. Ett svenskt exempel på detta är TV4 som avvecklar 

sina lokala nyheter och satsar mer på underhållning.  

 

● Underhållning, som exempelvis Sveriges televisions Skavlan eller Debatt får ett större 

utrymme, och gästerna består till stor del av vanliga människor som får tala om sina egna 

erfarenheter. Experter trängs bort ur nyhetsrapporteringen till förmån för icke-experter. 

  
Kritiken som riktats mot tabloidiseringen har handlat om att förändringen har gjort journalistiken 

sämre. Samtidigt menar andra att den journalistiska tabloidiseringen har lett till positiva 

förändringar (Andersson 2013:16). Tabloidnyheter kan till exempel handla om samma saker som 

elitnyheter, men skillnaden är att tabloidnyheter närmar sig ämnen ur ett personfokuserat 

perspektiv och med ett vardagligt och intimt språk. Det kan ses som en typ av demokratisering 

eftersom nyheterna blir mer lättillgängliga för en större läsekrets och inte bara för en medveten 

och ansvarstagande elit. Seriös journalistik behöver förstås inte vara sammankopplad till de rika, 

välutbildade och mäktiga människorna (Hirdman, Kleberg och Widestedt 2005:8). 

 

Morgonpressen har haft ekonomiska problem de senaste åren. Traditionellt sett har tidningarna 

finansierats till största del av annonser medan kvällstidningarna kapitaliserat på läsarna genom 

lösnummerförsäljning (Wadbring 2012:17). Morgontidningarna blir på grund av sitt beroende av 

annonsintäkter mer konjunkturkänsliga än kvällstidningarna som tjänar sina pengar på läsarna. 

(Weibull 2011:154).  

 

Tabloidiseringens påverkan på innehållet är av intresse för oss i uppsatsen eftersom 

formatövergången har inneburit ett ökat fokus på den privata sfären. Det är intressant att sådant 

som rör det privata har blivit en allt viktigare del i nyhetsrapporteringen.  
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Hårdare krav och ett förändrat arbetssätt 
Livet på en svensk nyhetsredaktion har förändrats. Arbetsformerna ser annorlunda ut och den 

enskilde journalisten behöver skriva fler artiklar per dag. I Asps enkätundersökning från 2005 

svarar journalisterna att arbetet är mer stressigt i dag jämfört med 1989. Den stora anledningen till 

detta, enligt journalisterna, är att färre journalister förväntas göra mer (Löfgren Nilsson i Asp 

2007:67–70). I enkätundersökningen från 2005 svarar 41 procent av journalisterna att kravet på 

snabb publicering gör att de tvingas åsidosätta källkollen och inte får samma utrymme att verifiera 

uppgifter. I Yrke på glid diskuterar Nygren konflikten mellan snabbhet och noggrannhet. Den 

ökade produktionstakten och kravet på publicering i digitala kanaler kan påverka mediernas 

källkritiska granskning av uppgifterna som kommer in, menar han (2008:116–118).  

 

Landets mediehus är knutna till ett fåtal koncerner och det påverkar journalistikens villkor. 

Wigorts Yngvesson slår fast att det är en komplicerad fråga, men utgår från att om mediernas 

huvudsakliga uppdrag är att gå med vinst får det betydelse för journalistiken. Det i sin tur tror 

Wigorts Yngvesson har lett till en likriktning inom journalistiken vilket innebär att olika medier 

rapporterar om samma händelser på ett likartat sätt. Men det som påverkat denna likriktning allra 

mest är de industriliknande faktorer som reportrar arbetar under. Dessa omständigheter handlar om 

yrkesvillkor, berättarstrukturer och värderingar som finns inarbetade i journalistiken. När 

nyhetsproduktionen ökar måste journalistiken produceras så effektivt och enkelt som möjligt 

(2008:50–52). 

 

Rutinmässigt arbete är samtidigt viktigt för att arbetet på redaktionen ska fungera. Även Ekström 

och Nohrstedt diskuterar rutiniseringen av arbetet. I det dagliga arbetet bygger mycket av 

rapporteringen på ett väl utvecklat nätverk av källor. Det finns inte särskilt mycket tid, och därför 

kontrollerar inte reportrarna alla källor, fakta och uppgifter om de inte är anmärkningsvärda. Som 

tidigare nämnt förväntas journalisten både uppfylla både kraven på objektiv rapportering och på 

att texten ska vara underhållande, enkel och läsvärd. Här finns det en motsättning som inneburit en 

rutinisering av arbetet. Det dagliga arbetet ser ut på ungefär samma sätt oavsett vilket ämne som 

behandlas (1996:213–214).  
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Parallellt med tabloidiseringen av tryckt press har digitaliseringen ritat om mediekartan. Som en 

följd av detta har mediehusens strategier förändrats, och olika typer av nyheter konkurrerar med 

varandra om uppmärksamheten. På både Aftonbladets och Dagens Nyheters hemsidor samsas 

lättare nöjesnyheter med tyngre politiska analyser. Redaktionerna förändrar organisationen och 

använder sig av fler allmänreportrar än specialiserade reportrar i dag jämfört med tidigare. 

Därmed förändras villkoren för journalisterna som får anpassa sig till nya publicistiska rutiner.  

(Nord i Nygren 2013:215).  

 

Kvällstidningarna här länge fått representera den tabloidiserade journalistiken. Där behöver inte 

nyheterna balanseras på samma sätt som i andra medier. Men i intervjuer som Ekström och 

Nohrstedt gjort med kvällstidningsjournalister anser de tillfrågade att det är vid yttersta vikt att 

den personliga integriteten respekteras. Enligt författarna gör journalisterna också det, men de 

har lösare tyglar när det kommer till korrekthet och allsidighet än vad en reporter vid en 

morgontidning har (1996:161–162). 

 

I Asps enkätundersökning svarade 43 procent av kvällstidningsjournalisterna att journalisters 

hänsyn till offer brister. För journalisterna på morgontidningar i storstäderna var siffran 74 

procent. Det är intressant, eftersom det ofta är kvällstidningsjournalister som pekas ut som 

hänsynslösa mot brotts- och olycksoffer (Wiik i Asp 2007:120). 

 

Kärnan för ett skjutjärn, en nyhetsjägare som oftast huserar på kvällstidningsredaktionerna, är att 

sanningen måste kunna berättas. Skjutjärnets ibland hänsynslösa journalistik möter ibland kritik 

men motiveras med sanningsanspråket. Sanningen måste gå före hänsynen, även om det strider 

mot vissa etiska regler. Denna typ av journalist finner man på redaktioner där journalisterna kan 

distansera sig från offer eller drabbade (Ekström och Nohrstedt 1996:128–129).  

 

Litteratur och forskning rörande det journalistiska arbetssättet är intressant för studien eftersom 

kvällstidningarna länge har arbetat med personbaserad journalistik i större utsträckning än 

morgontidningarna. Dessutom påverkar det journalistiska arbetssättet vilken typ av journalistik 

som dagligen produceras. Vi återkommer till det journalistiska arbetssättet i resultat- och 

analysdelen.   
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4. Metoder 
I metodavsnittet förklaras verktygen för att kunna genomföra studien. Inledningsvis presenteras 

huvuddragen i artikelanalysen. I kapitlets andra avsnitt presenteras intervjumetoden och dess 

uppbyggnad.  

 

Artikelanalys 
Artikelanalysen utgår från Hulténs Journalistikanalys: En introduktion (2000) och Hillesunds Står 

det noe nytt? (1994). Böckerna ger verktyg för att kunna förklara vilka utmärkande drag artiklarna 

i studien har. Metoderna förklaras närmare nedan.  
 
I Hulténs bok ges en introduktion till att analysera texter i medierna. Metoden hon använder sig 

av hör hemma inom journalistikforskningen och utgår från massmedieretoriken. När 

journalistiska texter ska tolkas spelar den egna förståelsen, kunskaper och sammanhang roll. Det 

är faktorer som ingår i tolkningsprocessen (2000:7). Dessutom påverkar redaktionella villkor, 

rutiner och arbetssätt hur en text kommer att se ut. Journalisten bakom artikeln är också en del av 

processen, ibland genom ett personligt tonfall i texten men framför allt genom en berättarteknik 

som är rutiniserad i branschen (Hultén 2000:12–16). 

 

Ett välanvänt retoriskt grepp inom journalistiken är konkretisering av händelser, problem och 

sociala händelser. För att analysera journalistiska texter är det nödvändigt att ha kunskap om 

abstraktionsstegen, det vill säga olika nivåer av konkretiseringar. Det kan handla om att 

konkretisera ett samhällsproblem genom att skriva om någon som är drabbad. Texten har 

vanligen tydliga uppdelningar där rubriksättningen för dessa skulle kunna vara: inledning, 

händelsen, skadan, orsakerna, ansvaret och konsekvenserna för den enskilde samt 

sammanfattning av det övergripande abstrakta sammanhanget (Hultén 2000:31–34). Ofta 

innehåller språket en kombination av konkreta och abstrakta begrepp. Scenerna som målas upp i 

texterna är i stor utsträckning dramatiska och innehåller många detaljer (Hultén 2000:99–100).  

 

Hultén presenterar ett antal frågor som kan användas till textanalys av journalistiska texter 

(2000:96–101). De handlar bland annat om språket, miljöerna och människorna i texten. Vi 
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använde oss av Hulténs frågeguide (se bilaga 2) när vi genomförde vår analys av de utvalda 

artiklarna. 

 

Hillesund skriver att till skillnad från det journalistiska arbetet som är ett subjektivt och skapande 

arbete är en textanalys ett objektivt och analyserande grepp att ta sig an en text. Målet med 

analysen är att få ett utifrånperspektiv på artikeln för att på så sätt kunna göra analysen på bästa 

möjliga sätt (1994:11–13). Hillesund definierar en analys på följande sätt: 

 

Ganske enkelt kan en si at en analyse består i å plukke fra hverandre et fenomen eller en 
gjenstand og så undersøke hvilke deler fenomenet består av, for deretter å finne ut hvordan delene 
er satt samme nog virker. Analyse av tekster betyr at en tolker meningsinnholdet i tekstene. 

  (Hillesund 1994:13–14) 

 

Målet med analysen är alltså att särskilja de olika beståndsdelarna i artikeln både på mikro- och 

makronivå för att på så sätt kunna berätta om artikeln. Genom att göra på detta sätt kan vi 

urskilja artiklarnas karaktäristiska drag. En tidningsartikel består av flera olika nivåer. Alla 

nivåer som Hillesund använder sig av i sin textanalys finns i bilaga 2. 

 

En artikel i en tidning består av papper och tryckt färg, och det är på detta sätt som tidningen 

förmedlar sitt budskap. Utan kontrasten mellan det tryckta och det vita skulle inte tidningen 

förmedla någonting. Den språkliga delen kan definieras som saker som kan läsas högt. Allt annat 

är visuella delar. Verbalspråkliga nivåer är bland annat ord, stycken och hela texter. Analysen 

kan genomföras på både detaljnivå och mer övergripande nivå, vilket innebär att både enskilda 

ord som används i texten och textens genomgripande tema och intryck kan diskutera. På ett mer 

övergripande plan kan det således handla om exempelvis vinkel och genre (Hillesund 1994:21–

32). 

 

Bilderna spelar en stor del i hur artikeln uppfattas. Enligt Hillesund är analysen inte fullständig 

förrän även bilden finns med. Bilderna kan fungera som illustration, dokumentation och 

informativt (1994:70). Mer utförlig information om bildanalysverktygen finns i bilaga 2.   

Tillvägagångssätt 
Varje artikel har först analyserats var för sig utifrån Hillesund och Hulténs frågor som finns i 
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bilaga 2. Från att inledningsvis ha tittat på makroperspektivet i artiklarna (layout, helhet och 

rubriksättning) har analysen sedan gått ner på lägre nivåer som textkomposition, vinkling, 

berättande och källor. Efter att texterna analyserats utifrån Hillesunds kriterier har sedan Hulténs 

frågeställningar om människor i texten och texternas språk applicerats på samma texter. Dessa 

frågor handlar till exempel om vilka benämningar som knyts till människorna i texten och vilka 

relationer som finns mellan människorna i artiklarna. I studiens resultat- och analysdel har 

artiklarnas gemensamma huvuddrag sammanfattats efter att vi först tematiserat svaren och sedan 

jämfört resultaten från de olika texterna.  

 

Hulténs analysverktyg har kategoriserats i två huvudområden: Språket i texterna och 

människorna i texterna. Hultén presenterar ett antal frågor som kan ställas till texten, och utifrån 

dessa har vi valt ut ett antal som lämpar sig för uppsatsens ändamål. Vissa analysverktyg har 

exkluderats helt från analysen. Artiklarna innehåller till exempel få miljöbeskrivningar eller 

gestaltningar, vilket innebär att analysverktyg som rör dessa områden har varit onödiga för vår 

analys. I bilaga 2 är sådana verktyg markerade inom parantes. Analysens viktigaste resultat 

presenteras i avsnittet ”Artiklar – resultat och analys” och den fullständiga artikelanalysen 

presenteras i bilaga 4. 

 

Metodvalet innebär att tolkningarna till stor del är subjektiva, vilket får till följd att de inte kan 

ses som definitiva. Det finns inget som fastslår att vår tolkning är den korrekta. Samtidigt anser 

vi att ingen annan metod kommer åt artiklarnas beståndsdelar på ett smidigare sätt, vilket innebär 

att metoden fungerar väl för vårt syfte.  

Intervju 
Uppsatsens syfte kräver en intervjumetod där respondenterna får utrymme att gå in mer 

djupgående kring frågeställningarna. Intervjuernas upplägg utgår från Kvale och Brinkmanns 

Den Kvalitativa forskningsintervjun (2009). Uppsatsens båda författare har lett fyra av 

intervjuerna vardera och suttit som medlyssnare på lika många intervjuer. Detta innebär att det är 

en intervjuare som har ställt majoriteten av frågorna utifrån guiden vid intervjutillfället. Den 

andra har haft en mer iakttagande och lyssnande roll och fyllt på med enstaka följdfrågor där det 

behövts. Vi valde att ha en intervjuare efter en genomförd testintervju eftersom vi då att det blev 
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smidigare med en person som intervjuar, och dessutom torde situationen varit mer bekväm för 

respondenten om det är en person som leder intervjun.  

 

Åtta journalister på rikstäckande morgon- och kvällstidningar har intervjuats. Vi valde att 

avgränsa oss till journalister på tidningar eftersom analysen och forskningsstudien ska vara 

genomförbar under den angivna tidsramen. Att ha journalister från både morgon- och kvällspress 

var intressant för att se om det finns några likheter och skillnader i hur de ser på personinriktad 

journalistik. Vi har försökt att få en någorlunda spridning mellan tidningar som ägs av Bonnier 

respektive Schibsted. Framför allt har vi valt intervjupersoner efter att ha hittat exempel på 

personbaserade artiklar skrivna av respondenterna. Vi har valt ut en artikel per reporter som vi 

använt oss av under både intervjun och i innehållsanalysen för att belysa vad som karaktäriserar 

personinriktad journalistik. Nedan följer en presentation av respondenterna i studien: 

 

Respondent 1. Kön: Kvinna. Jobbar på: Aftonbladet. År i yrket: 9. 

Respondent 2. Kön: Kvinna. Jobbar på: Dagens Nyheter. År i yrket: 25. 

Respondent 3. Kön: Kvinna. Jobbar på: Svenska Dagbladet. År i yrket: 12. 

Respondent 4. Kön: Kvinna. Jobbar på: Dagens Nyheter. År i yrket: 17. 

Respondent 5. Kön: Man. Jobbar på: Aftonbladet. År i yrket: 10. 

Respondent 6. Kön: Kvinna. Jobbar på: Dagens Nyheter. År i yrket: 2. 

Respondent 7. Kön: Kvinna. Jobbar på: Expressen. År i yrket: 2.   

Respondent 8. Kön: Man. Jobbar på: Expressen. År i yrket: 39. 

 
 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas av öppna frågor som inte behöver komma i någon särskild 

följd. Syftet med intervjun är dock vetenskapligt, och den enskilda intervjun är en av flera 

intervjuer rörande samma tema. Frågeordningen har följt en uppsättning teman eller ämnen som 

utforskats i studien. Guiden ska säkerställa att alla intervjupersoner får likartade, relevanta och 

ändamålsenliga frågor. Intervjumetoden ger också en viss säkerhet för att forskaren får en 

uppsättning av svar som är någorlunda strukturerade så att de kan bearbetas och sedan jämföras 

med varandra (Krag Jacobsen 1993:19).  

 

När undersökningens upplägg och intervjuform är vald är det dags att bestämma intervjuns 
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frågeområden och formulera intervjuplanen. Frågorna i intervjun kan indelas i olika grupper: 

faktafrågor, bedömningsfrågor, åsiktsfrågor, attitydfrågor och känslolägesfrågor (Lantz 

1993:56). En intervjuplan är en skriftlig förteckning över frågeområdena i intervjun, 

kategoriserade i en naturlig följd. Beroende på vilken intervjuform som ska användas kan 

intervjuplanen vara mer eller mindre strukturerad. Det som är utmärkande för den 

halvstrukturerade intervjun är att frågeställningen gäller individens upplevelse av kvantiteter och 

kvaliteter. Ämnesområdena följer en bestämd ordning. När flera intervjuer på samma tema är 

genomförda kan slutsatser dras, vilket är en förutsättning för kvalitativ analys (Lantz 1993:21).  

 

Intervjuerna inleddes med enklare bakgrundsfrågor och gick sedan in på våra olika 

ämnesområden. Frågorna i frågeguiden fungerade som bas för intervjun, men vi ställde även 

följdfrågor till respondenternas svar för att få dem att fördjupa sina resonemang. Vissa frågor 

upprepade vi eller ställde om en gång till för att få mer djupgående svar. Intervjuerna tog mellan 

45-60 minuter. Vi hade bett intervjupersonerna att boka in en timme så att vi inte skulle hamna i 

tidsnöd under intervjun. I slutet av varje intervju kontrollerade vi att få hade fått svar på våra 

förbestämda frågor. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, olika caféer eller 

via Skype. En intervju genomfördes över telefon. Fullständig frågeguide finns i bilaga 1.  

 

När intervjuerna genomförts återstår att bearbeta och analysera de data som har samlats in. Vid 

databearbetning skiljer man på kvantitativ och kvalitativ dataanalys, där den förra formen går ut 

på att beskriva vad enskilda intervjupersoner har svarat på olika frågor. Vid den senare formen är 

det upp till forskaren att reflektera kring intervjusvaren och finna mönster och sammanhang som 

finns gömda i svaren. I en kvalitativ analys med hög vetenskaplig giltighet har helhetens mening, 

det vill säga intervjupersonernas svar, blivit väl bevarade. Det är alltså upp till den som forskar 

att inte förvanska intervjusvaren vid analysen. Forskaren får söka en form för att ställa upp data 

som möjliggör för att bevara forskningsfrågan och som fördjupar förståelsen av det som 

undersöks (Lantz 1993:72). Alla intervjuer har spelats in och sedan transkriberats. Efter 

genomförda intervjuer har råmaterialet från transkriberingarna kategoriserats utifrån 

ämnesområden och frågor. Med hjälp av detta har underlag för resultat och analys arbetats fram.  

 

Metodvalet gör att forskarens roll i studien blir mer påtaglig än vid exempelvis en 



 20 

observationsstudie. Fördelen med kvalitativa intervjuer jämfört med enkätundersökningar är att 

formatet lämnar utrymme för vidare resonemang då möjligheten att frångå intervjuguiden 

innebär att respondenterna får större utrymme att fördjupa sina svar. Respondenterna har varit 

positiva både till att bli intervjuade och till att svara på frågorna, vilket kan tyda på att 

forskningsområdet är något som journalisterna gärna pratar om.  

5. Artiklar - resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras studiens resultat och analys. Inledningsvis redovisas 

artikelanalysen och övergripande gemensamma drag. Artiklarna som ingår i analysen finns 

presenterade i kapitlet “Material och avgränsning”. I analysen har texterna analyserats på flera 

olika nivåer utifrån Hultén och Hillesunds metoder som presenterats under metodavsnittet.  

 

Den fullständiga artikelanalysen finns att läsa i bilaga 4. Nedan finns analysernas viktigaste 

resultat presenterade.  

 

Layouten skiljer sig åt mellan morgon- och kvällspress. I kvällstidningarna är det vanligt att 

bilder har en framträdande position på sidan eller uppslaget. I morgontidningarna tar bilderna en 

mindre eller ingen plats. Ett annat tydligt karaktärsdrag hos rubrikerna i kvällspressen är att de är 

i ett stort och kraftigt typsnitt. Artiklarna i morgontidningarna har mindre rubriker om man 

jämför med exemplen i kvällstidningarna. 

 

Sju av åtta analyserade artiklar är raka nyhetstexter, där det viktigaste kommer först i texten. Det 

avvikande exemplet var ett längre reportage. Paratexten, den text som längst upp på 

tidningssidan förklarar vad artikeln kommer att handla om, fanns i tre av de åtta artiklarna. 

Exempel på paratext som förekommer är ”Tuffa Sverige” och ”Sexbrott bland unga”. Samtliga 

artiklar är personinriktade och har ett tydligt fokus på en specifik människa. Kvällstidningarna 

fokuserar på den berördas namn och bild, medan morgontidningarna har en något mer nertonad 

framtoning vad gäller fokusering på personen. Alla artiklar handlar om personer som är drabbade 

av något, de själva eller någon anhörig. Artiklarna i kvällstidningarna har bilder där 

intervjupersonerna förekommer i deras hemmiljö, medan det är mer ovanligt i exemplen i 

morgontidningarna.  
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Rubrikerna handlar direkt eller indirekt om personerna som artikeln fokuserar på. Det är en 

tydlig passivisering i nästan samtliga rubriker och personerna befinner sig i en utsatt situation. 

Rubrikerna innehåller ett namn eller pronomen och riktar sig tydligt mot en specifik person. 

Tillsammans förstärker bilderna och rubrikerna varandra, och samspelet gör sitt för att ge tyngd 

åt text, bild och rubrik Ett exempel på detta är artikeln med rubriken Ritva, 65, fick Alvedon – 

hade cancer i ryggen. På bilden under rubriken tittar Ritva in i kameran och ser bedrövad ut. I 

artiklarna utan bild har antingen grafik eller stora ingresser hjälp till att lyfta rubrikerna. Alla 

uppslag förmedlar förtvivlan, sorg eller uppgivenhet. Bildtexterna fortsätter på samma tema och 

förstärker känslorna. I fallet med Ritva inleds bildtexten med ”Kämpade tillsammans”. 

 

Artiklarna följer en likartad komposition. Det är vanligt är att de inleds med en scen som sedan 

följs av en redogörelse av händelseförloppet. I flera av artiklarna kommer en konfrontation med 

en ansvarig mot slutet, men den tar generellt inte mycket plats. I samtliga artiklar återberättar 

journalisten den intervjuades berättelse i löpande text. Citat tar förhållandevis liten plats i 

artiklarna och tillför antingen fakta eller känsloyttringar. I slutet av texterna är det vanligare att 

citaten innehåller kritik mot den ansvarige. Språket är enkelt, konkret och ligger nära talspråk. 

Miljön är inte fysiskt förnimbar i någon av artiklarna, förutom i det längre reportaget i Svenska 

Dagbladet. Värdeladdade ord och uttryck som exempelvis ”mardrömsbeskedet”, ”smärtfyllt 

helvete” och ”brutal smärta” är vanligt förekommare i kvällstidningsartiklarna. 

 

Det är vanligt med epitet som beskriver den drabbade personen, exempelvis 

”småbarnsmamman”, ”pappan” eller ”dottern”. Det vanligaste är att artiklarna fokuserar på en 

huvudperson och en eller två biroller, varav en ofta är den ansvarige som ställs till svars och den 

andra personen är en anhörig. Anhöriga eller den drabbade använder sig av talspråk i artiklarna, 

medan de ansvariga använder sig av ett mer formellt språk.  

 

I kvällstidningarna är bilderna arrangerade och tar upp stor plats på sidan. Alla bilder är tagna 

nära objektet och är antingen fotograferade rakt framifrån eller ovanifrån. Bilderna i 

morgontidningarna är tagna på ett lite längre avstånd till intervjupersonerna. Bilderna känns 

visserligen uppställda, men de är inte lika arrangerade som kvällstidningarnas. På en av bilderna 
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står en familj uppställda och tittar rakt in i kameran. I en annan bild står en mamma vid ett 

köksbord, och på bordet står ett porträtt av hennes döda dotter. Morgontidningarnas bilder visar 

inte personerna i lika intima situationer. En av bilderna föreställer dottern till en skadad man, hon 

fotograferas iklädd ytterkläder i en trappuppgång.  

 

6. Intervjuer – resultat och analys 
Nedan presenteras referat och svar från intervjuerna med respondenterna. I anslutning till svaren 

kommer slutsatser från den teoretiska delen att presenteras. Sammanställningen inleds med svar 

och analyser rörande personbaserade journalistik. Sedan fortsätter avsnittet med etiska 

betänkligheter och källkritik för att sedan gå in på journalisternas arbetssätt.  

 

Personbaserad journalistik 
Samtliga respondenter anser att alla nyhetsmedier ofta använder personbaserad journalistik i sin 

rapportering. Journalisterna på morgontidningarna menar att personinriktade artiklar visserligen 

förekommer i större utsträckning i kvällspress, men att det är en typ av journalistisk som tar allt 

större plats även i deras egna tidningar.  

 

Vi kan inte skriva om ett beslut utan att ha en bild på en människa som tycker någonting om det. 
Det var ju en grundförutsättning, så för mig har casen alltid varit det jag har byggt journalistiken 
på. 

Respondent 4, Dagens Nyheter.  

 

Respondenterna tror att personbaserad journalistik är viktigt eftersom den underlättar för läsarna 

att identifiera sig. Anledningen till att man använder vanliga människor i rapporteringen framför 

allt ett berättartekniskt grepp, men samtidigt är den här typen av artiklar intresseväckande bland 

läsarna.  

 

Det är ett grepp, liksom. Ett knep man använder sig av för att berätta någonting annat egentligen. 
(...) Jag tror det finns en anledning varför det funkar så bra med case till rak nyhet. Det har också 
att göra med att det är personen det drabbar. Det blir så konkret. 

Respondent 6, Dagens Nyheter.  
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Respondenterna är överens om att vanliga människor är nödvändiga i journalistiken. Flera menar 

att personifiering lyfter artiklar och är bra om man vill exemplifiera ett större samhällsproblem. 

 

Om man tar upp en lag till exempel, en lagförändring, så vill man prata med någon som påverkas 
av den lagen. En vanlig medborgare som lever i Sverige. För att ta ner en abstrakt fråga till en 
praktisk, vanlig och vardaglig nivå. Dels är det ett pedagogiskt grepp för läsarna, att så här blir 
det för den personen, då kan man relatera till den. Men också rent estetiskt och rent hur man 
lägger upp en artikel så är det viktigt med bildsättning. För att göra en artikel intressant och få 
den läst. 

Respondent 1, Aftonbladet.  

 

Svaret överensstämmer väl med tidigare forskning på området. Människan stereotypiseras som 

”den lilla människan”, enligt Wigorts Yngvesson, och personen i artikeln får fungera som 

rekvisita i en större berättelse om ett samhällsproblem (2005:13). 

 

Men en respondent på Dagens Nyheter anser att det ibland går för långt. Det händer att 

journalisterna söker efter en drabbad som passar in i den förbestämda vinkeln, och då får 

personen i fråga spela en roll som den kanske inte lever upp till. I strävan efter att hitta den 

perfekta personen kan journalisterna förbise viktiga detaljer som inte får komma fram i texten. 

Dessutom anser hon att det saknas empati för den intervjuade vilket till och med kan slå tillbaka 

på sakligheten i texterna. Vinklingen blir för hård och bilden som presenteras är inte fullständigt 

korrekt.  

 

Det finns ju ganska många case i medierna som fungerat som rekvisita. Den här människan är det 
synd om och försäkringskassan är dum, liksom. I de fallen är det nästan aldrig så jävla enkelt som 
vi framställer det. 

Respondent 2, Dagens Nyheter. 

 

Samtliga respondenter från kvällspressen anser att personer är väldigt viktigt i deras 

rapportering. Ofta kan en bra historia räcka för att den ska publiceras i tidningen. Till skillnad 

från morgontidningsjournalisternas tankar om intervjupersoner som rekvisita anser 

kvällstidningsjournalisterna snarare att de intervjuade personerna är centrala i berättelsen. 

 

Jag tänker att det är helt nödvändigt att hitta människor som är case. För oss på kvällstidningar är 
caset 80 procent och bakgrund 20 procent. På morgontidningar har det varit tvärtom, men det har 
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väl ändrats när de tabloidiserats. Men för oss har människan alltid varit det viktigaste. Är man på 
kvällstidning så är det människor, människor, människor. Det är helt instinktivt att hitta bra 
människor som varit med om bra stories. 

Respondent 1, Aftonbladet.  

 

I Nyheter vid kriser (2003) tar Hvitfelt upp personjournalistik. Där diskuterar han varför det är 

effektivt och nödvändigt att ha människor i centrum för sin rapportering. Hvitfelt tar upp 

aspekter som flera av de tillfrågade i studien också nämner, som möjligheten till identifikation 

och att det är ett berättartekniskt grepp som förenklar händelser (2003:43–44). 

 

Alla journalisterna på morgontidningar beskriver arbetet med att hitta intervjupersoner på ett 

likartat sätt. Först hittar man nyheten och sedan hittar man en berörd person som passar in i 

mallen. 

 

Aftonbladet till exempel är duktig på att hitta ett bra case och sedan gör det till nyheten på ett sätt 
som vi inte gör. Det kan jag tycka är vår svaghet. Vi är lite för fega. Vi vill se en trend, att något 
minskat eller ökat, eller en undersökning. Eller att tio eller hundra ska vara drabbade. Medan de 
kan ”han blev biten av”, oavsett vad det är. Man kan skratta åt det ibland också. Vi skulle kunna 
göra bra nyhetsjournalistik och kunna uppmärksamma genom att uppmärksamma casen för vad 
de är, och inte hitta casen i efterhand, som vi kanske gör ibland. 

Respondent 3, Svenska Dagbladet. 

 

På kvällstidningarna hittas i stället ofta människan först, och sedan byggs nyheten kring personen 

i fråga. En av reportrarna säger att de medvetet vill ha så många människor som möjligt i sin 

journalistik. Anledningen till detta, menar han, är för att det lockar läsare. 

 

Det genomsyrar nog kvällstidningen på alla sidor – sport, nöje och allmänt. Där är nog 
kvällspressen lite längre fram, med den sortens material. 

Respondent 8, Expressen. 

 

Etiska överväganden 
I litteraturen tas etiken upp som något den professionella journalisten praktiserar utan att behöva 

fundera så mycket på det (Ekström och Nohrstedt 1996:167). Ofta brukar journalisterna prata om 

det som ett ryggmärgsbeteende. Det stämmer med några av svaren som vi fått. Respondenterna 
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menar att etiken inte är något som diskuteras särskilt mycket men att det inte heller behövs. 

Vissa av de intervjuade journalisterna önskar dock att etiska spörsmål ska diskuteras i större 

utsträckning än vad det görs i dag. 

 

Jag minns att vi diskuterade en gång hur man skulle bedöma en familjs berättelse i en artikel som 
jag skrev. Jag träffade inte familjen, det var bara fotografen som åkte ut. Jag pratade i telefon med 
mamman, och det är ju aldrig bra. Men vi kom ändå fram till att mamman kändes trovärdig. Men 
det borde diskuteras mer och det borde finnas mer tid generellt. Det tycker jag. 

Respondent 1, Aftonbladet.  

 

En av kvällstidningsjournalisterna tror att många har en bild av att reportrar på kvällspressen är 

tuffa. Men i verkligheten menar han att de som jobbar på redaktionen snarare har bra kännedom 

om människor. Han menar att journalister är duktiga på att skapa en miljö där intervjupersonerna 

känner sig omhändertagna. Det kan innebära att intervjupersoner i efterhand känner sig snopna 

över att inte reportrarna hör av sig längre. Detta blir extra tydligt vid fall då man följer en 

intervjuperson under en längre tid. 

 

Ibland har vi följt människor som är svårt sjuka och på väg att dö under den sista tiden. Och då är 
vi med vid, för de anhöriga, de mest svåra punkterna och det vill de. Men jag tror många blir nog 
förvånade när vi inte bara kommer förbi och fikar efteråt på det sättet. Vi har frihet på det sättet 
på Aftonbladet, om man följer ett sådant här fall, att man kan säga att idag åker vi och dricker 
kaffe med de här människorna. Kanske blir det någon bra bild eller något bra säg. Men det är 
svårt att hålla kontakten och många känner nog tomhet i efterhand för oss journalister. Vi är 
duktiga vi journalister på att skapa en miljö där våra intervjupersoner känner sig avslappnade och 
bekväma. Jag tror nog att många känner i efterhand att: Oj, vad mycket jag berättade och var tog 
allt det här vägen. 

Respondent 1, Aftonbladet. 

 

Det finns en stor skillnad i hur mycket journalisterna tänker på vad publiciteten kan innebära för 

de intervjuade. Vissa respondenter menar att de tänker mycket på det, andra att de inte reflekterar 

särskilt mycket kring det. En sak som kom upp i flera intervjuer var att kommunikation är 

viktigt. Dialog är nödvändigt för att intervjupersonerna ska känna sig bekväma med hur 

utformningen kommer te sig. En av journalisterna tror att publiciteten är något bra för 

intervjupersonerna och kan hjälpa dem i deras bearbetningsprocess. 
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Publiciteten för personen som gått ut och berättat något starkt tror jag kan vara något bra. Jag är 
en sådan person att jag bearbetar saker genom att berätta om saken. Det är en del av 
bearbetningsprocessen. Att berätta om något kan vara det som får en att lämna något bakom sig. 
Precis som en rättegång kan vara eller en dom kan vara något som får en att lämna något bakom 
sig. En publicering vara ett steg på vägen i ens egna bearbetning. 

Respondent 7, Expressen. 

 

En reporter menar att journalisterna inte borde tänka allt för mycket på vad en publicering kan 

innebära för intervjupersonerna, men det faktum att artiklar är sökbara på internet förändrar 

situationen vad gäller vilka konsekvenser en publicering kan få för den som intervjuats. 

 

Det beror helt på. Det är en skillnad att allt är sökbart för all framtid idag. Fler och fler människor 
har unika namn och alla är googlebara på något sätt och det tror jag inte alltid att folk förstår. Hur 
det stannar kvar. Jag vet inte hur mycket vi som journalister ska tänka på publiciteten heller. Om 
det är någon som varit med om något hemsk och berättar om det i mer eller mindre chock det är 
väl jobbigt att den finns kvar. Då bör vi väl kanske inte intervjua i det läget. Men om vi skriver 
om det som är rätt så bör vi inte heller fundera så mycket över vilka konsekvenser publiceringen 
kan få. Men visst, det stannar verkligen kvar på nätet och vi står ju inte och upplyser i det läget 
om det direkt eftersom vi vill att de ska ställa upp. 

Respondent 5, Aftonbladet. 

 

En annan respondent menar att han ofta tar för givet att folk ska förstå vad deras berättelse i 

tidningen kan få för personliga konsekvenser. 

 

Nej, där har vi nog ingen bra tradition, utan vi tar ofta för givet att om personerna frivilligt 
kommer hit så fattar man konsekvensen av det. Men det är så klart inte säkert att det är så. Det är 
ju så olika hur stort det blir, det vet inte ens jag på förhand. 

Respondent 8, Expressen.  

 

De yrkesetiska reglerna säger att en journalist bör tillmötesgå önskemål om att få läsa egna citat 

eller att få se i vilket sammanhang ens uttalanden kommer att publiceras. Journalisterna säger att 

de gärna skickar citat innan publicering. Mer än hälften av de respondenterna uppger att de ofta 

skickar hela artiklarna och inte bara citaten. Detta gäller främst texter som rör känsliga ämnen. 

Ingen kan veta hur stor en nyhet blir på förhand, men när det kan innebära att intervjupersonerna 

får uppmärksamhet och publicitet tycker journalisterna att de måste få se hur det kommer att se 

ut när tidningen går till tryck.  
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Häromdagen pratade jag med en lärare som berättade om obehagliga grejer som hon varit med 
om, hon står för det med namn och vill, då behöver hon inte fråga det ens, då vill jag att hon ska 
känna sig trygg med det. Då är det klart att hon får se det innan. Det hänger ihop med ämnet, om 
det är känsligt och personligt. 

Respondent 1, Aftonbladet. 
 

Respondenterna säger att de inledningsvis håller mycket kontakt med personerna under arbetets 

gång, men att kontakten sällan fortsätter efter publicering. Om den trots allt gör det handlar 

kontakten egentligen bara om vilka reaktioner den intervjuade har fått på artikeln. Ingen av 

respondenterna säger att de håller regelbunden kontakt med den intervjuade personen efter 

publicering. En journalist på Dagens Nyheter berättar att det här är någonting som hon tycker är 

jobbigt med yrket. Hon vill vara bättre på det, men tycker att det är väldigt svårt.  

 

Jag är väldigt dålig på det. Jag vet att de bästa journalisterna är sådana som säger att ”jag finns 
här. Du kan kontakta mig när som. Jag kommer alltid att finnas här”, om man har öppnat sig och 
så. Jag är nog så som person. Jag är lika dålig på att hålla kontakten med släkt och vänner. 

Respondent 4, Dagens Nyheter.  

 

 

Källkritik    
Alla respondenter fick svara på frågor rörande källkritiska överväganden. Journalisternas egna 

artiklar har låg till grund för frågorna, och respondenterna har fått berätta om hur arbetet gick till. 

 

Cancer? Gå till socialen 
Respondent 1. Publicerad i Aftonbladet 6 februari 2012.  

 

Artikeln handlar om en kvinna som har bröstcancer men nekats ersättning från 

Försäkringskassan eftersom hon inte uppfyller kraven för sjukpenning. Reportern minns inte hur 

hon faktakollade det intervjupersonerna sa. 

 

I2: I andra sådana här artiklar, brukar du begära ut journaler eller anmälningar till IVO eller så, 
eller går man mycket på deras utsagor? 
R1: Man går mycket på deras utsaga sen får institutionerna får bemöta det. Så är det ju. Det är ju 
deras berättelse. 
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Reportern berättar att hon oftast skriver ”enligt” i de flesta fall då intervjupersonen själv berättar 

delar av sin historia. Det ska framgå att det är intervjupersonens berättelse. Men hon tror att 

journalister generellt är dåliga på att tillskriva den intervjuade uppgifterna.  

 

R1: Ibland tänker man nog att det framgår mellan raderna. Att det här är ju dennes berättelse. 
Men det borde man egentligen redovisa i varje mening. 
I1: Så ofta begär man inte ut handlingar som skulle kunna styrka deras utsagor? Om någon säger 
att den besökt 25 läkare. Hur hanterar man den faktauppgiften? 
R1: Alltid är det inte så att man begär ut alla. För att det går för snabbt. Får man ett utlägg som 
man ska göra samma dag så går ju inte det. 
I1: Vad tänker du om det? 
R1: Ja, synd. Journalistiken blir sämre av den tidspress som råder, det är ju så. På alla sätt. 
Grundligheten i det får ju stryka på foten. Det är ett problem. 

 

Reportern berättar att hon ofta känner att det blir felaktigheter efter en publicering. Främst 

handlar det om småsaker. Hon tror att om hon hade haft längre tid på sig att skriva en artikel så 

skulle dessa felaktigheter kunna undvikas. Men när det handlar om jobb som ska publiceras så 

snabbt som möjligt kan det bli fel, menar journalisten och tillägger att hon tycker att det är en 

katastrof.  

 

Louises skrik var inte nog för åtal 
Respondent 2. Publicerad i Dagens Nyheter 28 november 2013.  

 

Artikeln handlar om en flicka som utnyttjats sexuellt av en äldre pojke. Åklagaren valde att inte 

gå vidare med fallet. Reportern berättar att arbetet med artikeln tog nästan en vecka och att hon 

pratade med både flickan och hennes mamma flera gånger. Källkollen tog inte lika lång tid, men 

hon hade å andra sidan fått mycket information från utredande poliser och flickan. Reportern 

sökte inte de anklagade pojkarna.  

 

Respondenten menar att all fakta inte kan kontrolleras, och hon anser dessutom att all fakta inte 

behöver kollas. I fall där flickan eller flickans mamma berättat om fakta eller känslor som inte 

går att kontrollera är hon noga med att låta personen i artikeln säga informationen i citat eller i 

referat till berättelsen.  
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I2: Hur lång tid la du på att kolla källor i den här artikeln? 
R2: Man hade inte så jävla mycket. Det var polisanmälningarna. Det var inte så jävla mycket som 
man kunde kolla. Och där kan jag säga att, det får man inte säga för att då kommer det väl ett 
reportage i Medierna. Men ibland känner jag att själva huvudsyftet är så pass viktigt att det inte 
spelar någon roll om detaljerna är exakt rätt. Förstår ni? Här fanns det ju en uppgift om 98 
polisanmälningar om trakasserier. Jag har inte läst alla 98. Det har jag inte tid med. Man kan ju 
tycka att jag kanske borde ha gjort det, men det har jag inte. Samtidigt kände jag att det räckte 
med att läsa tio anmälningar och att jag hörde personerna som dagligen arbetar med det här för att 
bestämma mig för att det är ett bekymmer och att vi kör på det. Skulle någon komma och säga att 
20 av anmälningarna handlar om att någon kallats hora på Instagram: Må så vara, liksom. 

 

Livet rinner ut i den stora tröttheten 
Respondent 3. Publicerad i Svenska Dagbladet den 16 juni 2013. 

 

Artikeln handlar om Daniela som fått narkolepsi efter att ha vaccinerat sig mot svininfluensan. 

Reportern och en fotograf följde henne under ett år. Reportern berättar att det är väldigt sällan 

som tidningen gör den här typen av reportagearbete som sträcker sig över så lång tid.  

 

I1: I det här fallet, hur kontrollerade du källorna då? 
R3: Det var ju väldigt mycket hennes känsla och ord. Det handlar om hennes upplevelse av sin 
situation. Hon har berättat att hon fått det här vaccinet. Hon håller själv på att leta bevis på när 
hon blev sjuk. Hon har inte haft det tidigare utan det har ju varit hennes ord. Däremot har vi 
skrivit det, att det är hennes ord. Hon har också fått diagnos narkolepsi. Men jag har inte tagit del 
av någon läkarjournal. Samtidigt om jag hade bett henne att jag vill titta på den för att… Det 
kanske jag hade kunnat göra. Men det är hennes berättelse som vi skriver om. 

 

Reportern berättar att artikeln främst består av Danielas upplevelser och tankar kring sin diagnos. 

Det är okontrollerbara uppgifter, menar respondenten. Men om det är sådant som reportern 

skriver med egna ord i texten så måste faktauppgifterna dubbelkollas. Reportern tar som exempel 

att om Daniela skulle ha sagt att hon vet att 10 000 har fått narkolepsi, då skulle hon givetvis 

kontrollera den siffran, säger hon.   

 

Hon tillägger i slutet av intervjun att svårigheten med att följa en person under lång tid blir att 

reportern knyter en nära kontakt med intervjupersonen.  

 

Det gör att man kanske blir mer blind. Man tar det som en sanning det hon säger, som man 
kanske egentligen inte borde. Där tror jag att det kan vara svårt att hålla på sin yrkesroll. Det är 
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också svårt för mig… Hon fick läsa den här artikeln flera gånger och tyckte bara att det passade 
bra in på det hon berättade. Men det här svåra, ska jag anpassa mig om hon vill ändra något? 

Respondent 3, Svenska Dagbladet. 

 

Hon tvingas lämna sin pappa utan larm 
Respondent 4. Publicerad i Dagens Nyheter 14 oktober 2013.  

 

Artikeln handlar om en äldre man som ramlat hemma i sin lägenhet. Han aktiverade 

trygghetslarmet som fanns i lägenheten, men det fungerade inte eftersom en kabelcentral hade 

brunnit. Trots att mannen fungerade som exempel i artikeln pratade respondenten inte med 

honom, utan bara med dottern. 

 

Jag tjatade ju, men hon ville inte att pappa skulle vara med i tidningen. Han tyckte själv att det 
skulle vara okej att vara med, men han ville inte vara med på bilder och så. (…) Om jag hade 
gjort det på riktigt, från andra hållet att jag ville beskriva ett problem via ett case, då hade jag 
aldrig gjort så. Det här var ju någon slags uppföljning för att det hände just då. Som en 
uppföljning på den här kabelbranden, och då nöjde jag mig med det. 

Respondent 4, Dagens Nyheter. 

 

I artikeln står det att mannen låg på golvet i åtta timmar.  

 

Ja, men det har jag fått bekräftat eftersom jag även pratade med hon i hemtjänsten som hade skött 
om honom. Ja, vad har jag bekräftat… Att händelsen har ägt rum och att han är den han säger att 
han är. Det har jag fått från dem och från henne. Ja, vad hade jag kunnat kolla mer? Skadan. Fast 
den intygade i och för sig hemtjänsten också för han blev ivägskickad med ambulans. 

Respondent 4, Dagens Nyheter. 

 

Louise, 22 dog efter läkarmiss 
Respondent 5. Publicerad i Aftonbladet 7 november 2013.  

 

Artikeln handlar om Louise som avled efter att ha blivit hemskickad från akuten.  

Intervjun gjordes på telefon eftersom Louises mamma bodde i Jämtland. Även om respondenten 

föredrar att träffa personerna finns det sällan möjlighet att göra det av ekonomiska och 

tidsmässiga skäl, berättar reportern.  
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På frågan hur han faktakollade artikeln berättar reportern att det fanns en anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Fallet bekräftades av sjukhuset. Särskilt i vårdfall som 

är det viktigt att det finns dokumentation, menar reportern. Helst vill han att fallet ska vara 

färdigt i IVO, eller att det åtminstone finns en anmälan.  

 

I artikeln står det att Louise kräktes flera gånger. Reportern säger att uppgiften kommer från 

mamman som berättade det för honom. Reportern hade inte tagit del av några journaler för att 

kolla uppgifterna den här gången. Han gör det ibland, men det tar alltid tid att få ut handlingarna 

och det finns inte alltid utrymme för det. Om de anhöriga har journalerna vill han gärna ha dem.  

 

Men frågan är hur mycket vi ska ge oss in i det för att få någon bild. Ord kommer ändå stå mot 
ord lite grann. Den är myndigheten IVO som ska bestämma om det är någon grej eller inte. Vi 
kan inte gå in medicinskt. Men ibland om man har journalen så kan man be någon kompis som är 
läkare att läsa genom det. Men det blir konstigt om vi ska gå in och granska allt medicinskt. Vissa 
artiklar som vi gör är enkla. Ibland spottar vi ut oss en sådan och det går väldigt fort. Jag tror att 
vi skriver alla artiklar ungefär likadant. Ibland tror jag gör vi dem lite enkelt. Vi borde dra runt 
dem ett varv till. Det görs ganska snabbt. 

Respondent 5, Aftonbladet.  

 

Jawids son fick inte träffa läkare 
Respondent 6. Publicerad i Dagens Nyheter 5 december 2013.  

 

Artikeln handlar om papperslösa som trots förändrad lagstiftning nekas vård på olika 

vårdmottagningar i Stockholm. Reportern har pratat med Jawid, vars son inte mådde bra, de hade 

tillsammans sökt vård flera gånger på olika vårdcentraler utan att få hjälp. 

 

Röda korset berättade att det här var ett problem som de upplevde har blivit värre den senaste 
månaden. Då bad jag dem att i siffror presentera hur många patienter som kommer till dem och 
som registrerats som inte fått vården de har rätt till. De berättade att det var si och så många och 
sedan frågade jag om de hade någon som jag kanske skulle få träffa, som upplevt det här. Då 
ordnade de ett möte med den här mannen. 

Respondent 6, Dagens nyheter.  

 

Vårdgivarna ställdes till svars i texten, men kunde inte uttala sig specifikt om detta fall utan mer 

generellt om policys. 
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Sedan pratade jag länge med Jawid om vad som hade hänt, hur han upplevt det, 
händelseförloppet, hur det såg ut. Och i det här läget var Röda korset som en extra kloss, en 
stödkloss. De hade följt honom genom det här och registrerat honom kontinuerligt i hans försök 
att få vård. Så jag litade väldigt mycket på Röda korset i det läget. Det tror jag är vanligt att man 
gör. När man får något man kan göra en nyhet av som är bra så vill man inte punktera den grejen. 
Man vill att det ska stämma, så man… Ja. Man litar på dem. 

Respondent 6, Dagens Nyheter.  

 

I och med att Röda korset hade dokumenterat allting var källkollen inget problem. Eftersom hon 

ansåg sig ha så bra underlag behövde hon inte kontrollera uppgifterna lika noga, resonerade hon.  

 

Han fick inte ens chans att kämpa 
Respondent 7. Publicerad på Expressen.se 20 januari 2013.  

 

Artikeln handlar om Lena som mist sin make Toomas på grund av att läkarna inte upptäckte hans 

cancer i tid. Respondenten berättar att hon tror att Lena skickade dokument till henne från 

läkarbesöken. Reportern sökte vårdcentral och Hallands sjukhus för en kommentar, men de 

kunde inte säga något om detta specifika fall. I det här fallet var den dokumentation som 

reportern kunde få anteckningar från Lena om varje gång de varit inne på sjukhus och 

utskrivningar från vårdinrättningar. I texten står det att Toomas besökte 25 läkare. 

 

I1: Kollar du den siffran? 
R7: Nej, det är omöjligt att kolla den siffran. Det skulle ta alldeles för lång tid. Men som sagt, hon 
berättar. Hon berättar att de besökt 25 sjukhus. Tilläggas ska ju att när man gör en intervju så 
värderar man deras trohet väldigt mycket. Jag hoppas att jag gjorde det. Hon berättar att de 
besökte 25 läkare, vilket inte är helt omöjligt. Den siffran är i min värld okollbar. Tiden finns inte 
för ett jobb på 3 500 tecken, det är inget grävjobb så att säga. 

 

I artikeln står det även att han blev ombedd att andas i en påse. På frågan hur reportern 

kontrollerade det menar hon att det är en uppgift som står i ett citat. 

 

Den uppgiften blir tillskriven intervjuobjektet. Jag säger det inte, hon säger det till mig. 
Respondent 7, Expressen.  

 

Respondenten berättar att hon värderar om en sak går att kontrollera. Ibland innebär det extra 
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arbete för att få tag i alla myndigheter, men om det är fakta som är väsentligt så gör hon det. Men 

när det gäller vissa faktauppgifter som inte går att kontrollera, som den att hon blir ombedd att 

andas i en påse, så lägger hon inte tid på att försöka hitta dem eftersom hon ändå inte kan få svar.  

 

Man skulle skriva att han besökte sjukhus i flera omgångar, istället för att skriva ut siffran. Då 
hade jag inte ljugit. Det är ett val av ord också. Det låter festligare med 25 gånger än flera 
omgångar. 

Respondent 7, Expressen.  

 

Ritva, 65, fick Alvedon – hade cancer i ryggen 
Respondent 8. Publicerad på Expressen.se 28 november 2013. 

 

Artikeln handlar om Ritva som sökt vården för att få hjälp med ryggsmärtor. Läkarna missade 

hennes tumör i ryggen, och nu har hon anmält läkarna. Respondenterna berättar att det var Ritva 

som kontaktade tidningen och ville berätta sin historia. Ritva hade med sig all dokumentation till 

intervjun och reportern fick se både anmälningar och journalanteckningar. 

 

Så är det ganska ofta. Personerna som är lite drivna, vilket ofta krävs för att ta sig till en tidning, 
vet att det krävs lite papper för oss. Så många har det faktiskt med sig. 

Respondent 8, Expressen. 

 

Reportern tycker att han är noga med källkritiken, men samtidigt tycker han att han ibland sväljer 

personernas berättelser för lätt.  

 

Jag tror inte att hon hittar på helt och hållet, men det kan ju vara någon överdrift någonstans. 
Respondent 8, Expressen.  

 

Faktakoll och trovärdighet 
Flera av respondenterna upplever att de inte kontrollerar faktauppgifter i personbaserad 

journalistik särskilt noggrant. Svaren tyder på att de i stor utsträckning litar på personernas 

utsagor. En viktig aspekt är vilken typ av faktauppgift det handlar om. Om en person riktar kritik 

mot vården behövs det dokumentation som styrker berättelsen. Majoriteten av 

kvällstidningsreportrarna tycker att de hinner faktakolla uppgifterna tillräckligt medan 
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morgontidningsjournalisterna är mer självkritiska.  

 

Utifrån Thuréns (2005:13) källkritiska principer (äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet samt skillnaden mellan berättelser och kvarlevor) går det att kritisera några av 

respondenternas källkritiska tillämpning. Stor vikt läggs vid den muntliga berättelsen, och 

svårverifierbara uppgifter som den intervjuade delar med sig av ofta går till tryck utan att 

kontrolleras. 

 

I2: När du får ett case så här, exempelvis som den här ADHD-killen, Om du jämför när du ska 
berätta hans berättelse med resten av artikeln, hinner du faktakolla honom tillräckligt då? 
R4: Det gör vi ju väldigt sällan, kan jag känna. Det gjorde vi mer på Aftonbladet, att man ringde 
och begärde ut den där polisanmälan. Det var mer rutin och standard. Men ofta när det handlar 
om andra saker, typ som den här killen. Jag vet inte om jag skulle begära ut hans journal. Kanske 
att jag skulle vilja se den om man nu ska kritisera vården. Men då litar vi ändå jättemycket på det 
som de berättar. Sedan får man se till att det är personerna som säger det här i texten. 

 

Något som nämns i flera intervjuer är att det ofta är känslobaserade uppgifter i den här typen av 

journalistik. Det är uppgifter som inte är kontrollerbara. Sådana uppgifter kan till exempel vara 

hur ont personen hade eller hur medtagen den var vid vårdbesöket.  

 

Det är klart att sådana uppgifter inte är lika viktiga att kolla. Det är hårdfakta som ska granskas. 
Hur folk upplever saker det kan man inte kontrollera. Däremot så får man nog en känsla för om 
det inte är en människa som är trovärdig. 

Respondent 5, Aftonbladet.  

 

Samtliga respondenter pratar om trovärdigheten hos intervjupersonerna. Faktorer som 

journalisterna brukar fundera över är om intervjupersonen har något att vinna på att ljuga i 

situationen samt vad den har för intresse att det skrivs om saken, som exempelvis ekonomiska 

intressen eller en dold agenda.  

 

Det är samma sak som när jag skriver om stöd i skolan, det är klart att det finns föräldrar som har 
intresse av att det skrivs om det här och framförallt deras barn. Det får man också tänka på. Man 
får väga där om det är problemet i sig som är större eller om det är viktigt att lyfta fram den här 
personen eller det här fallet. 

Respondent 3, Svenska Dagbladet.  
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Att värdera trovärdigheten är en samlad bedömning, menar en respondent.  

 

Man måste se till sammanhanget och man måste se vad den här personen har att vinna på att ljuga 
i den situationen. Det gjorde vi när vi tog upp den där familjen. Vad har den här mamman på att 
ljuga om det här? Ingen skulle jag säga. Det här skulle förvärra för hennes dotter om hon ljög. Det 
är en stark sak. Och hur verkar personen. Verkar den vettig när man resonerar men den? Kan den 
sätta saker i perspektiv? Hur pratar den, hur formulerar den sig? Vad har den för intresse i den här 
saken, har den ekonomiska intressen eller vad kan den ha för dold agenda som vi borde tänka på? 
Sådana faktorer. 

Respondent 5, Aftonbladet.  

 

Journalisterna menar att alla uppgifter inte kan kontrolleras, men att dessa uppgifter ändå kan 

vara värda att publicera. Ett sätt att ta med okontrollerade uppgifter i texten är att låta 

intervjupersonen berätta eller uppge vissa saker.  På så sätt tillskrivs uppgiften den personen och 

inte journalisterna.  

 

I1: Du kan ju inte kontrollera hur många gånger hon kräktes, det är något som mamman berättar. 
Hur tänker du kring det? 
R1: Är det så att den uppgiften bara kommer från mamman och den absolut inte är bekräftad så 
ska det egentligen stå ”enligt mamman”. Ibland framgår det av sammanhanget att det är 
mammans berättelse och då tar man bort ”enligt mamman”. Det borde stå, samtidigt så blir det en 
sämre artikel ju fler sådana man stoppar in. Det känns som att man tar ned hennes berättelse och 
distanserar sig från det. Om det är så att uppgiften inte går att kontrollera så ska det ju absolut stå 
så, att hon ska ha kräkts flera gånger eller så. 

 

Flera av de tillfrågade journalisterna medger att de lägger mer tid på kontrollen av faktauppgifter 

till resten av artikeln än privatpersonernas utsagor. En av respondenterna tror att det är lättare att 

se genom fingrarna när den man intervjuer delar med sig av någonting privat. Samtidigt menar 

flera av respondenterna att det beror på vilken typ av uppgift det handlar om.  

 

Man vill ju att allt ska bli korrekt. I själva nyhetsarbetet får det inte fela. Det är mer en statisk 
redovisning: ”Kolla här! ”Det är mycket tydligare när något felar i det. Läsaren har lättare att 
kontrollera det. Ett case är mycket svårare att kontrollera för läsaren om historien brister. Men 
egentligen är det så att eftersom casejournalistiken blivit vanligare borde man kanske som 
reporter lägga större krut vid att faktakolla caset också, som reporter alltså. (…) Dessutom är det 
ju svårare att mäta personliga upplevelser i fakta. Det är ju trots allt det som det handlar om, att 
bygga på känslor i casejournalistik. Jag tycker ändå att det finns ett värde i det också. Men det blir 
helt enkelt klurigare att faktakolla på samma sätt som en rak nyhet eller en huvudtext. 
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Respondent 6, Dagens Nyheter. 

 

Arbetssättet och medieklimatets påverkan 
Samtliga respondenter är överens om att det journalistiska arbetssättet har förändrats. 

Digitaliseringen har inneburit en ökad fokusering på webben och nätbaserad journalistik. Flera 

av journalisterna pratar om klickhetsen, att nyhetsvärderingen av artiklarna styrs av hur många 

klick de får på hemsidan. Texterna som många läsare går in och läser hamnar i topp på sajten, 

medan artiklar som det inte klickas lika mycket på glider ner. Vissa menar att den stenhårda 

kollen på vad som blir läst påverkar dem negativt. Något som flera av journalisterna i studien tar 

upp är att det har blivit allt viktigare med viral spridning, det vill säga att artiklar länkas vidare i 

sociala medier. Vissa anser att det blir en onödig hets kring antalet delningar, i stället för att 

fokusera på om ett jobb är viktigt. 

 

I dag är det mycket att det ska delas, det tror jag inte att det tänktes på förut. Det är inte uttalat. 
Men om folk Twittrar inte om det, eller delar på Facebook, då blir man frustrerad. Det är en stor 
förändring och det tror jag påverkar journalistiken. Det kanske svänger, men just nu är det så. 

Respondent 5, Aftonbladet.  

 

En skillnad i dag jämfört med tidigare är att det är mycket lättare att hitta människorna via 

sociala medier och andra digitala kanaler, enligt respondenterna.  

 

Förr kunde man ju alltid skylla på att man inte hade tid eller inte kände någon, eller att man inte 
hade kontakterna. Nu kan man ju inte skylla på det för att ”it’s all out there”, liksom. 

Respondent 2, Dagens Nyheter. 

 

Allt som produceras görs i förhållande till en klocka som tickar, menar en av journalisterna. Det 

leder till att arbetet blir slarvigare gjort, till exempel upplever respondenten att mindre tid läggs 

på att hitta bra personer och att slutresultatet blir sämre på grund av det. En annan aspekt som 

kom upp i intervjuerna var nedskärningarna på redaktionerna. Att antalet anställda journalister 

minskar påverkar arbetsbördan för flera av respondenterna. 

 

Det krävs mer av färre, och då påverkar det hur mycket tid och noggrannhet man kan lägga på 
jobbet. Det tror jag. Antalet grodor i Journalisten kommer att öka och folks förtroende för medier 
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kommer att minska. För som det är nu kan inget medium kosta på sig att göra misstag när 
förtroendet redan är så lågt, men det kommer ju att hända när det blir den här stressen och då 
kommer det bli en negativ spiral. Så känns det. 

Respondent 6. Dagens Nyheter.  

 

Svaren stämmer överens med Asps enkätundersökning från 2005 då journalisterna menade att 

arbetet hade blivit allt mer stressigt. Den stora anledningen till detta var att färre journalister har 

fått en större arbetsbörda på sig och förväntas göra mer (Löfgren Nilsson i Asp 2007:70). Även 

andra forskare har varit inne på samma spår. I Yrke på glid skriver Nygren om att kravet på 

publicering i digitala kanaler kan påverka källkritiken. Nygren hänvisar till en 

enkätundersökning som gjordes bland journalister i Östergötland 2006 där drygt fyra av tio 

nyhetsjournalister säger att kraven på snabb publicering gör att de inte hinner kontrollera källor 

tillräckligt (2008:116).  

 

Även om journalisterna beklagar sig över tidspressen och nedskärningarna kan en av 

respondenterna se vissa fördelar med att fler än tidigare kan ta del av nyheterna med hjälp av de 

digitala kanalerna. Hon tror att journalistikens utveckling inte bara är en resursfråga utan också 

en generationsfråga.  

 

Man låter alltid så negativ. På ett sätt är det väldigt bra eftersom att informationen kan komma 
fram till fler personer. Inom själva yrkesgruppen är det så pass annorlunda att det känns som att vi 
befinner oss i ett generationsbyte. Eller byte ska jag inte säga, man kastar ut folk helt enkelt. För 
att folk inte vill betala för nyheter. Det tycker jag är det som absolut påverkar journalistiken mest. 

Respondent 7, Expressen.   

 

7. Slutsatser 
Uppsatsens huvudsakliga syfte var att utforska journalisternas attityder mot personbaserad 

journalistik. Eftersom studien är kvalitativ och genomförd på en mindre grupp respondenter går 

det inte att dra några definitiva slutsatser av studien. Däremot kan vissa tendenser urskiljas, både 

med hjälp av intervjuerna och artikelanalyserna. 

 

Den första frågeställningen handlar om vad som är utmärkande drag för de åtta analyserade 

artiklarna i studien. Ett genomgående mönster som går att se är att artiklarnas innehåll och 
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disposition är likartade oavsett om texten har publicerats i morgon- eller kvällspress. Det går 

därför att se tendenser som tyder på att arbetet med den här typen av artiklar har rutiniserats. 

Dispositionen kan därför enklast jämföras med en mall. Sju av åtta artiklar är dramaturgiskt 

uppbyggda på ett likartat sätt. I inledningen målas en scen eller ett händelseförlopp upp och 

sedan får den intervjuade berätta vad den känner. I slutet kommer en kort konfrontation med 

ansvarig part. Konfrontationen tar upp en väldigt liten del av textutrymmet. Språket i artiklarna 

är enkelt och konkret. Det förekommer många värdeladdade ord i artiklarna.  

 

Tydliga kännetecken för en personbaserad artikel i vår studie är att de kretsar kring en person 

och dennes berättelse. I de fall där artiklarna är bildsatta är bilderna arrangerade och den 

drabbade personen tittar rakt in i kameran. I alla kvällstidningsartiklar var bilderna tagna i intim 

hemmiljö. I morgonpressen var två av artiklarna anonymiserade. Gemensamt för sju av åtta 

artiklar är att man redan i rubriken förstår att personen i texten råkat ut för något, eftersom 

rubrikerna direkt eller indirekt handlar om vad personen har upplevt. Personerna omskrivs med 

förnamn eller pronomen.  

 

Den andra frågan i uppsatsen handlar om hur journalisternas attityder mot personbaserad 

journalistik. Utifrån våra svar gav respondenterna en samstämmig bild av att personbaserad 

journalistik behövs både för tidningens relevans och för läsarnas skull. Vissa ser visserligen 

inbyggda problem i den typen av journalistik då artiklarna kan vara förenklade och visa en skev 

bild, men enligt respondenterna skulle en tidning utan ansikten och vanliga människor inte locka 

lika många läsare och inte heller vara lika intressant. Attityden till personbaserad journalistik är 

därför positiv. Respondenterna anser att användningen av en drabbad person i artikeln fungerar 

bra för att göra ett abstrakt problem mer förståeligt för läsarna. De menar att det är lättare för 

läsarna att ta till sig vad ett problem kan innebära på individnivå.  

 

Den tredje frågeställningen handlade om etiska och källkritiska överväganden kopplade till 

personbaserad journalistik. Flera respondenter tycker att de ibland slarvar med källkollen av 

personernas berättelser. Intervjupersonens trovärdighet är mycket viktig för respondenterna. Om 

den intervjuade verkar vara seriös och inte far med uppenbara osanningar tar respondenterna lätt 

deras uppgifter för sanning. Med andra ord litar journalisterna i hög utsträckning på personernas 



 39 

berättelser. Respondenterna gör skillnad på olika typer av fakta. Känslobaserade uppgifter – som 

hur ont personerna har haft eller hur många gånger de gråtit – kan inte kollas, resonerar 

respondenterna. Hårda fakta – exempelvis datum och dokumenterade skador – är viktigare att 

kontrollera, anser journalisterna. Ibland förekommer uppgifter från intervjupersonerna som hårda 

faktauppgifter i brödtext, men de flesta av respondenterna är överens om att detta är fel sätt 

eftersom uppgifterna inte har bekräftats av en andra källa. Ett sätt att publicera okontrollerade 

uppgifter som intervjupersonerna sagt är att använda dem i citat. På så sätt är det den intervjuade 

som får ta ansvar för att uppgifterna stämmer. Ansvaret för sanningen tillskrivs då 

intervjupersonen i stället för journalisten. 

 

Vad gäller etiken sa samtliga respondenter att de visar god hänsyn. De skickar i stor utsträckning 

artiklarna till intervjupersonerna innan publicering, vilket förklaras med att det är en annan typ 

av artikel jämfört med om det hade varit en makthavare som intervjuats. Dessutom gör 

artiklarnas känsliga karaktär att det är av stor vikt att intervjupersonen får läsa texten innan. Våra 

svar tyder på att journalisterna är noga med att visa hänsyn mot den intervjuade, men att den 

hänsynen bara gäller fram till publicering. Bristen på tid gör att journalisterna inte har möjlighet 

att fortsätta ha kontakt efter artikeln gått i tryck.  Detta är något som några av respondenterna 

uppger att de har dåligt samvete över. Svaren tyder på att artiklarnas karaktär tyder på att 

journalisterna trots allt är måna om att förvalta intervjupersonens förtroende.  

 

Fjärde frågeställningen handlar om arbetssätten inom morgon- och kvällstidningar och vilken 

betydelse arbetsplatsen har för journalisternas syn på personbaserad journalistik. En påtaglig 

skillnad i svaren från morgon- och kvällstidningsjournalisterna var hur intervjupersoner används 

i rapporteringen. Respondenterna som arbetar på Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet 

berättade att de ofta arbetar med hitta människor som passar in i mallen. En stor nyhet behöver 

illustreras med ett ansikte och en berättelse. Risken med att använda personer på det här sättet är 

att vinklingen blir för hård och bilden som presenteras av den drabbade inte alltid är korrekt. 

Kvällstidningsjournalisterna jobbar på ett annat sätt. Ofta börjar nyhetsarbetet med att en 

drabbad person hör av sig till redaktionen och vill berätta sin historia. I vår studie pekar resultatet 

på att det ibland räcker med den drabbades berättelse för att det ska bli en nyhetstext i en 

kvällstidning, vilket inte gäller på samma sätt i morgontidningarna.  
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I och med att digitala publiceringar och snabbhet är något som prioriteras på redaktionerna 

upplever journalisterna att de inte alltid hinner kontrollera alla källor eller fakta tillräckligt 

noggrant innan texten publiceras. Snabbheten går ibland före korrektheten, menar 

respondenterna, och det gäller oavsett vilken tidning journalisterna arbetar på.  

 

8. Diskussion 
Vi vill återigen påminna om att studiens omfattning gör att det inte går att dra några långtgående 

slutsatser. Trots det visar studien på ett antal punkter värda att diskutera. 

 

En av respondenterna sa att verkligheten aldrig är så enkel som den beskrivs i tidningen, men 

artiklarnas utformning innebär att händelseförloppet nästan alltid beskrivs utifrån två 

polariserade parter. En mallad dramaturgi kan innebära att delar av den konflikt som redovisas 

måste väljas bort i presentationen. Huvudfokus i samtliga artiklar är på den drabbades berättelse, 

medan den ansvarige ofta får svara i ett kort citat i slutet av texten. Maktförhållandet mellan 

drabbad och svarande blir skevt och komplexa problem som inte låter sig beskrivas i en kort 

nyhetstext sållas bort ur rapporteringen. Detta kan vara problematiskt då en förvrängd bild av 

sanningen presenteras vilket innebär att läsarna kan få en snedvriden och förenklad bild av 

verkligheten. Detta gäller både i morgon- och kvällstidningar. 

 

När det kommer till frågan hur noggranna journalisterna upplever att de är med källkritiken 

skiljer sig svaren åt. Respondenterna på kvällstidningarna menar att de i stor utsträckning är 

nöjda med källkritiken de bedriver, medan journalisterna på morgontidningar upplever att de 

ibland inte kontrollerar källorna tillräckligt. Morgontidningsreportrarna var till skillnad från 

kvällstidningsreportrarna mycket självkritiska till hur de kontrollerat sina källor. En anledning 

till detta är möjligen att kvällstidningarna vinklar nyheter hårdare än morgonpressen och att det 

därför blir mer angeläget för dem att ha all dokumentation så att berättelsen håller. 

 

I personbaserad journalistik fungerar ofta den drabbade personen även som en källa i artikeln. 

Journalisterna uppger att en stor del av uppgifterna som återges i artiklarna är muntliga uppgifter 

från den drabbade. Enligt Asps enkätundersökning från 2005 tycker 43 procent av 
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kvällstidningsjournalisterna att de visar bristande hänsyn till offer. Motsvarande siffra för 

journalister på morgontidningar i storstäder är 76 procent. Vår studie visar på ett liknande 

mönster. Kvällstidningsjournalisterna tycker sig vara bättre på hänsyn mot källor högre 

utsträckning än vad morgontidningsjournalisterna anser sig vara.  

 

Flera av respondenterna återkommer till intervjupersonernas trovärdighet. De gör en samlad 

bedömning av hur pålitlig den intervjuade verkar vara och utgår från detta i sitt journalistiska 

arbete. Ingen av respondenterna kunde formulera vad som låg till grund för bedömningen, utan 

menade att det handlade om rutin och magkänsla. Respondenterna konstaterar att de säkert kan 

bli lurade och att källorna ibland är tendentiösa, men att det i vissa fall inte spelar någon roll. Om 

historien är tillräckligt intressant kommer den att berättas ändå. 

 

Kritiska bedömningar som utgår från magkänslan när en intervjupersons trovärdighet ska 

bedömas är problematiskt och inte en tillförlitlig metod. Att bara bedöma trovärdighet går stick i 

stäv med Thuréns källkritiska principer och ökar risken för direkta osanningar och felaktigheter i 

artiklarna.  

 

9. Förslag på vidare forskning 
Trovärdigheten hos intervjupersoner har varit ett diskussionsområde som återkommit flera 

gånger i intervjuerna med respondenterna och skulle vara en intressant utgångspunkt för framtida 

forskning. Syftet med en sådan forskning skulle kunna vara att utreda hur stor del av den 

källkritiska prövningen som baseras på journalistens magkänsla. Det vore intressant att se utifrån 

vilka kriterier en journalist fattar beslut om huruvida en källa är trovärdig eller inte. Forskaren 

kan utgå från ett antal artiklar skrivna av journalister som sedan intervjuas och får förklara hur de 

källkritiska prövningarna gått till och hur mycket av faktauppgifterna som journalisten inte kollat 

utan tagit för givet eftersom källan ansetts trovärdig.  

 

Ett annat område för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka genusperspektivet i 

personbaserad journalistik. Då skulle man kunna studera hur kvinnliga och manliga 

intervjupersoner framställs samt vilka roller de får ta i artiklarna. Forskningen skulle kunna 
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fokusera på vilka benämningar som används för att beskriva intervjupersonerna, hur de 

förekommer och i vilken miljö de befinner sig i. Forskaren skulle utifrån detta få en bild av om 

det finns någon skillnad i hur manliga respektive kvinnliga drabbade framställs i personbaserad 

journalistik.  
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