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1 Inledning 

En aktiv journalistkår som ifrågasätter och granskar makthavare är en förutsättning 

för en välfungerande demokrati. Grävande journalistik är journalistikens spjutspets 

som ser till så att ingen missbrukar sin ställning. 

 

Mediehus över hela världen är i dag hårt ekonomiskt ansatta i och med minskande 

antal prenumeranter till följd av ett ökat kostnadsfritt nyhetsutbud på nätet. Eftersom 

grävande journalistik är den mest resurskrävande formen av journalistik, finns det en 

risk för att den får ge vika för en mindre ifrågasättande och mer refererande typ av 

journalistik. 

 

Då jag började studera journalistik 2004 fick jag uppfattningen att journalistkåren i 

Sverige alltid var steget före sina finländska kolleger när det gäller grävande 

journalistik. Nu vill jag ta reda på hur det egentligen förhåller sig med den saken. 

 

I den här avhandlingen ska jag för det första kontrollera hurudan tradition Finland 

och Sverige har av att bedriva grävande journalistik. I Sverige kom den grävande 

journalistiken in i bilden redan på 1970-talet (van Eijk et al. 2003) medan finländska 

medier på den tiden tillämpade en mera aktsam journalistik (Pernaa & Pitkänen 

2006). Det var först på 1990-talet som intresset för grävande journalistik på allvar 

vaknade till liv i Finland (Kuutti 2001, 34). 

 

För det andra ska jag gå igenom några punkter i Sverige och Finlands lagstiftning 

som kan påverka förutsättningarna för grävande journalistik i dag. Den svenska lagen 

ger ett starkare källskydd åt personer som vill anförtro en journalist med känslig 

information. Dessutom står den finländska journalisten ofta juridiskt till svars för den 

produkt han skapat medan det i Sverige endast är ansvarig utgivare som står till 

svars. 

 

För det tredje vill jag kartlägga vilken den grävande journalistikens roll är i Finlands 

och Sveriges dagliga nyhetsflöde och på vilket sätt den här journalistiken görs. 

Genom att studera ländernas största morgontidningar Helsingin Sanomat (HS) och 
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Dagens Nyheter (DN) under en viss tidsperiod ska jag undersöka i hur stor 

utsträckning tidningarna bedriver grävande journalistik och om det finns uppenbara 

skillnader i hur det här görs. 

 

Den här undersökningen ska ge en överblick över den grävande journalistiken i 

Finland och Sverige i dag. Tyngdpunkten ligger på skillnader mellan länderna. 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

En jämförelse av den grävande journalistiken i Sveriges och Finlands största 

morgontidningar har inte gjorts förut. Syftet med denna avhandling är att komplettera 

forskningen kring grävande journalistik med denna infallsvinkel. Syftet är också att 

presentera och utvärdera en metod för att identifiera texter som kan klassificeras som 

grävande journalistik. 

 

Avhandlingen ska ge en historisk presentation av den grävande journalistiken och 

med hjälp av aktuellt material undersöka förekomsten av grävande journalisik i 

Sverige och Finland samt peka på eventuella kvalitativa skillnader. 

 

Avhandlingens forskningsfråga kan sammanfattas i följande punkter. 

- Vilka skillnader finns det i förutsättningarna för att bedriva grävande journalistik i 

Finland och Sverige? 

- I vilken mån skiljer sig förekomsten av texter som kan klassificeras som grävande 

journalistik i Sveriges och Finlands respektive största morgontidning? 

- Finns det skillnader mellan tidningarna i de texter som kan klassificeras som 

grävande journalistik? 

2 Begreppsdiskussion 

För att få en uppfattning om vad som menas med begreppet grävade journalistik 

kommer jag att gå igenom tidigare litteratur inom området i det här kapitlet. I 

metodkapitlet kommer jag sedan att presentera den definition som jag kommer att 

använda i min undersökning. 
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Den Nederländske medieforskaren Dick van Eijk har jämfört de europeiska 

ländernas grävande journalistik sinsemellan och konstaterar att definitionerna på 

grävande journalistik varierar. Han säger att trots att journalister sällan är oense om 

vad journalistik handlar om så grälar de desto oftare om vad som ska räknas som 

grävande journalistik (van Eijk 2005, 13). 

2.1 Grävande och undersökande journalistik 

Begreppet grävande journalistik är en ganska nymodig benämning på undersökande 

journalistik. När den svenska föreningen för grävande journalister skulle bildas år 

1990 så tvekade grundarna vad de skulle kalla föreningen. Torbjörn von Krogh som 

är en av de grundande medlemmarna säger att undersökande journalistik, som 

tidigare använts, ansågs vara för gammalmodigt pretentiöst och syftade på en 

machokultur med endast manliga förebilder. Därmed bestämde man sig för att gå in 

för det nya och mera inkluderande begreppet grävande journalistik i stället. 

Föreningen fick namnet Föreningen grävande journalister (FGJ). (van Eijk, 

Andersson, Cohen & Krogh 2003, 51) 

 

Åsa Nicander, som var ordförande för föreningen år 2008, uppfattar å sin sida 

benämningen grävande journalistik tjugo år senare på samma sätt som undersökande 

journalistik uppfattades år 1990. Därför använder hon hellre begreppet granskande 

journalistik. (Nicander 6.2.2009) 

 

I Svenskfinland är det möjligt att begreppet undersökande journalistik används mera 

frekvent än grävande journalistik med tanke den finländska motsvarigheten tutkiva 

journalismi, som direkt översatt betyder undersökande journalistik. 

 

Grävande, granskande och undersökande journalistik används för det mesta som 

olika begrepp för samma sak. I den här uppsatsen kommer jag att tala om grävande 

journalistik eftersom det är den benämningen som i allmänhet används i dag i 

Sverige om den här typens journalistik. 
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2.2 Motivation bakom grävande journalistik 

Den brittiska medieforskaren Hugo de Burgh säger att en allmän definition på 

grävande journalistik är "att rota i det som någon vill hålla hemligt" även om allt som 

någon vill hålla hemligt inte är värt att rota i”() (de Burgh 2000, 21). 

 

Trots att även de Burgh konstaterar att det finns många former av grävande 

journalistik hittar han ändå gemensamma drag: Han säger att det alltid finns ett offer 

och en skurk. Skurken vill dessutom stoppa sanningen från att komma fram eller 

åtminstone påverka hur den presenteras (de Burgh 2000, 21). 

 

Investigative journalists attempt to get at the truth where the truth is obscure 

because it suits other that it be so; they choose their topics from a sense of right 

and wrong which we can only call a moral sense, but in the manner of their 

research they attempt to be dispassionately evidential. They are doing more than 

disagreeing with how society runs; they are pointing out that it is failing by its own 

standards. They expose, but they expose in the public interest, which they define. 

Their efforts, if successful, alert us to failures in the system and lead to politicians, 

lawyers and policemen taking action even as they fulminate, action that may result 

in legislation or regulation. 

       (de Burgh 2000, 23) 

 

de Burgh berör också frågan om vad som motiverar grävande journalister till att hålla 

på med sina ihärdiga undersökningar. Det är ett litet sidospår men i och med att den 

grävande journalistikens samhälleliga betydelse kommer att diskuteras i kapitel 4.2 

finns det en poäng med att tangera den här frågan.  

 

Under de 18 år (1979-1997) som England leddes av det konservativa styret rådde 

enligt de Burgh en allmän uppfattning om att den grävande journalistiken var 

vänsterns vapen för att smutskasta regeringen. Regeringen var inte heller sen att själv 

nära denna tanke eftersom de gärna såg att allmänheten trodde att grävande 

journalistik bedrevs av sådana som hade en politiskt färgad agenda (oppositionen) 

och inte av någon med endast samhällets bästa som ledstjärna. (de Burgh 2000, 17-

18)  

 



 

9 

 

Obekväma sanningar kan vara lättare att bortförklara som politisk smutskastning än 

att argumentera emot. Även om de Burgh medger att många grävande journalister 

har haft sympatier för vänsterrörelser så är det enligt honom fel att förankra grävande 

journalisters drivkraft i politiska fack (de Burgh 2000, 21). Han beskriver i stället 

motivationen hos grävande journalister som en vilja att visa på vad som är fel i 

samhället (de Burgh 2000, 15). När grävande journalister presenterar hur någon 

misskött sig så hänvisar de till våra moraliska värderingar om vad som är rätt och fel 

(de Burgh 2000, 23). 

2.3 Tre vedertagna kriterier för grävande journalistik 

Robert Greene har i stor utsträckning påverkat den grävande journalistiken i USA 

(Löwenberg 1990, 16). Han har vunnit Pulitzer-priset två gånger och varit med om 

att utforma och bygga upp den amerikanska organisationen Investigative Reporters 

and Editors (IRE) som är en förebild för våra nordiska föreningar för grävande 

journalister. Robert Greene ledde också det så kallade Arizona–projektet som IRE 

beskriver som en milstolpe i sitt nätverks historia (www.ire.org). I Arizona–projektet 

samlade Greene ett gäng grävande journalister för att slutföra den mördade 

journalisten Don Bolles berättelse om kriminella nätverk 1976. Greene ville att 

journalisterna skulle visa att det aldrig lönar sig att mörda en journalist som ett 

försök att hindra sanningen från att avslöjas. Greene var därefter en ledare inom IRE 

och en mentor för många grävande journalister (www.ire.org). 

 

Så här definierar Greene grävande journalistik i förordet till IRE:s The Reporter’s 

handbook från 1983: 

 

It’s the reporting, through one’s own work product and initiative, matters of 

importance which some persons or organizations wish to keep secret. The three 

basic elements are that the investigation be the work of the reporter, not a report of 

an investigation made by someone else; that the subject of the story involves 

something of reasonable importance to the reader or viewer; and that others are 

attempting to hide these matters from the public. 

    (Ullmann & Honeyman 1983, vii-viii) 

 

Anders Löwenberg, som i sin tur är en av grundarna bakom den svenska föreningen 
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Grävande journalister, stöder Greenes definition och översätter kriterierna för att en 

produkt ska få kallas grävande journalistik, till svenska. 

 

1) Undersökningen ska vara gjord av reportern. 

2) Materialet ska innehålla väsentlig information som läsarna bör känna till. 

3) Någon vill dölja eller hemlighålla uppgifterna. 

    (Löwenberg 1990, 16) 

 

Hur begreppet med reporterns egen undersökning ska tolkas är inte helt entydigt. 

Löwenberg anser till exempel inte att det räcker med att bara publicera ett 

hemligstämplat dokument för att det ska få kallas undersökning. Jonathon Calvert, en 

grävande journalist på The Observer, säger i en intervju med de Burgh att ”ibland 

ringer du fem telefonsamtal för en text, ibland tjugo. När du är uppe i hundra samtal 

för en grej då är det grävande journalistik” (de Burgh 2000, 18). 

 

Det är ändå inte nödvändigt att ringa en massa samtal för att det ska kallas grävande 

journalistik. Att wallraffa, genren som tysken Günter Wallraff gav namn åt i och med 

sina reportage om industriarbetare på 1960-talet, innebär att journalisten under falsk 

identitet undersöker ett fenomen (Hansén & Thor 1995, 13). Då handlar det inte om 

att intervjua andra om hur de upplever någonting utan journalisten kan hänvisa till 

sina egna upplevelser. Att wallraffa anses för det mesta vara en del av den grävande 

journalistiken och det är inte ovanligt att wallraffning används som en metod i en 

större undersökning. 

 

En annan form av en undersökning inom grävande journalistik är att göra en 

undersökning med hjälp av datorn. Computer assissted reporting (CAR) kan innebära 

att journalisten samkör olika databaser för att hitta mönster (van Eijk et al. 2003, 23). 

 

Det är alltså svårt att dra någon slutsats hur undersökningen måste göras för att det 

ska räknas som grävande journalistik. Men poängen är att undersökningen ska vara 

gjord av journalister och grävande journalistik är ingenting som görs i en 

handvändning. 

 



 

 

2.4 Grävande journalistik 

Även den finländska medieforskaren Heikki Kuutti stöder sig på Greenes definition

(Kuutti 1995, 38). Kuutti 

journalistik. Enligt Kuutti innehåller nästan

grävande journalistiken.

 

Fig 1. Kuuttis kub visar hur grävande journalistik kan ses som e

1995, 55). 

 

En artikel kan basera s

finns någon som vill hemlighålla undersökningens resultat är det enligt Kuutti inte 

grävande journalistik.

 

Kuutti konstaterar också att det finns vissa former av journalistik som ligger väldigt 

nära grävande journalistik. Dessa är kriminaljournalistik, skvallerjournalistik och 

reportage. Kuuttis poäng är det aldrig går att kalla någonting som inte uppfyller 

Greenes alla tre kriterierna för grävande journalistik.

2.4 Grävande journalistik i förhållande till annan journalistik

a medieforskaren Heikki Kuutti stöder sig på Greenes definition

. Kuutti ser den grävande journalistiken som en liten del av all 

journalistik. Enligt Kuutti innehåller nästan all journalistik något element av den 

grävande journalistiken.  

 
Fig 1. Kuuttis kub visar hur grävande journalistik kan ses som en liten del av all journalistik

En artikel kan basera sig på en undersökning gjord av journalisten, men om det inte 

finns någon som vill hemlighålla undersökningens resultat är det enligt Kuutti inte 

grävande journalistik. 

konstaterar också att det finns vissa former av journalistik som ligger väldigt 

nära grävande journalistik. Dessa är kriminaljournalistik, skvallerjournalistik och 

reportage. Kuuttis poäng är det aldrig går att kalla någonting som inte uppfyller 

Greenes alla tre kriterierna för grävande journalistik. 
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fig 2. Kuutti illustrerar den grävande journalistikens, kriminaljournalistikens, skvallerjournalistikens 

och reportagejournalistikens förhållande 

 

Kuutti menar att sådana journalistiska produkter som är av stort samhälleligt intresse 

och där undersökningen är gjord av redaktionen men som ingen direkt vill hålla 

hemlig kan klassas som reportage, 

1995, 55). Även Hugo de Burgh påpekar hur nära besläktad grävande journalistik är 

med analytisk journalistik. Han påpekar att inom analytisk journalistik handlar det, 

som så ofta också inom grävande journalistik, om

sig i någonting där kanske andra nöjer sig med den information som presenteras av 

auktoriteter. Men enligt de Burgh kan den grävande journalistiken gå längre än så här 

när den utmanar rådande strukturer. Han hävdar att grä

omkullkasta den verklighet som framställs av någon i maktposition på ett visst sätt 

med hopp om att den ska accepteras som sådan

 

Om undersökningen inte är gjord a

roll hur rafflande nyheten är. Har inte undersökningen gjorts av journalisten själv ska 

det enligt Kuutti, och många med honom, inte räknas som grävande journalistik. 

Inom kriminaljournalistiken kan det 

hålla hemliga – uppgifter som kan få förödande konsekvenser för de berörda om de 

publiceras. De här uppgifterna kan också vara av stor samhällelig betydelse. Men 

 
fig 2. Kuutti illustrerar den grävande journalistikens, kriminaljournalistikens, skvallerjournalistikens 

och reportagejournalistikens förhållande (Kuutti 1995, 57). 

Kuutti menar att sådana journalistiska produkter som är av stort samhälleligt intresse 

och där undersökningen är gjord av redaktionen men som ingen direkt vill hålla 

hemlig kan klassas som reportage, analytisk eller djupgående journalistik

. Även Hugo de Burgh påpekar hur nära besläktad grävande journalistik är 

med analytisk journalistik. Han påpekar att inom analytisk journalistik handlar det, 

som så ofta också inom grävande journalistik, om att gå mot strömmen och fördjupa 

sig i någonting där kanske andra nöjer sig med den information som presenteras av 

Men enligt de Burgh kan den grävande journalistiken gå längre än så här 

när den utmanar rådande strukturer. Han hävdar att grävande journalistik kan 

omkullkasta den verklighet som framställs av någon i maktposition på ett visst sätt 

med hopp om att den ska accepteras som sådan (de Burgh 2000, 13)

Om undersökningen inte är gjord av journalisten eller på redaktionen spelar det ingen 

roll hur rafflande nyheten är. Har inte undersökningen gjorts av journalisten själv ska 

det enligt Kuutti, och många med honom, inte räknas som grävande journalistik. 

Inom kriminaljournalistiken kan det mycket väl handla om uppgifter som någon vill 

uppgifter som kan få förödande konsekvenser för de berörda om de 

publiceras. De här uppgifterna kan också vara av stor samhällelig betydelse. Men 
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Kuutti hänvisar till att det i samband med rättegångar sällan görs undersökningar av 

redaktionen, utan av åklagarämbete och polis. Därför kan kriminaljournalistik inte 

enligt Kuutti kallas grävande journalistik, förutsatt att redaktionen inte uttryckligen 

har undersökt någonting själv. Till denna kategori, där alltså det som publiceras är av 

stor samhällelig betydelse och någon vill att uppgifterna förblir hemliga, kan också 

räknas sådana fall där någon läcker dokument eller information till journalisten. Då 

kan det till exempel vara fråga om något slags politiskt spel. (Kuutti 1995, 56) 

 

Om kriteriet om att informationen måste ha stor samhällelig betydelse utelämnas så 

uppstår någon form av skvallerjournalistik. Det vill säga att någon vill hålla 

informationen hemlig och redaktionen eller journalisten själv står för 

undersökningarna men att informationen inte är av någon större samhällelig 

betydelse (Kuutti 1995, 56). Till denna kategori, där kriteriet om stor samhällelig 

betydelse inte uppfylls, kan man också räkna olika former av konsumentupplysning. 

Om redaktionen exempelvis har testat hur väl en viss produkt från olika företag 

fungerar är det i någon mån frågan om en egen undersökning. Det kan dessutom 

tänkas att det företag vars produkt klarar sig sämst i testet helst skulle se att testet 

förblir opublicerat. 

2.5 Kritik mot en heltäckande definition 

I denna uppsats läggs tyngdpunkten på Greenes definition och tolkningar av den. 

Greenes definition är den mest vedertagna och beskriver enligt mig väldigt bra vad 

grävande journalistik handlar om. Jag vill ändå lyfta fram en viss kritik mot tanken 

att det skulle gå att använda sig av en definition på grävande journalistik i alla 

sammanhang, någonting som är tankegången bakom min begreppsdefinition. 

 

van Eijk säger att i strävanden efter en heltäckande definition väver man ofta in flera 

olika aspekter av den grävande journalistiken. Han menar nämligen att det inte går 

att tillämpa en allmän definition i alla sammanhang utan att den borde utformas 

enligt forskningens inriktning. Den grävande journalistiken kan ses som en process 

där journalisten först undersöker någonting, sedan publicerar sina resultat och 

slutligen kan publiceringen få följder i samhället. Genom att analysera den här 

processen kan man enligt van Eijk defininiera grävande journalistik på tre olika sätt: 
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genom att antingen referera till input eller output eller den samhälleliga betydelsen. 

Input syftar på journalistens undersökning och kan ställa krav på hur om djupgående 

denna ska vara för att kallas grävande journalistik. Output syftar på det publicerade 

alstret och en outputinriktad definition ska därmed ringa in vilka element som detta 

bör innehålla. Den samhälleliga betydelsen syftar på vilken roll den publicerade 

alstret får i ett större perspektiv, som till exempel att en story får politiska följer. (van 

Eijk 2005, 21) 

 

Då van Eijk exempelvis jämför den grävande journalistiken i europeiska länder och 

är mest intresserad av journalisternas arbetsmetoder använder han sig av den 

Nederländska föreningen för grävande journalisters definition. Den definitionen 

säger att "grävande journalistik är lika med kritisk och djupgående journalistik" och 

syftar endast på journalisternas inställning och undersökning, det vill säga den 

grävande journalistiska processens input (van Eijk 2005, 22). 

 

Eftersom jag i min undersökning endast kommer att analysera Helsingin Sanomats 

och Dagens nyheters publikationer bör jag enligt van Eijks logik koncentrera mig på 

en definition som endast syftar på den grävande journalistiska processens output. 

Trots detta kommer jag att operationalisera Greenes definition och dra en del 

slutsatser som syftar på både journalisterna arbetsmetod (input) och dess 

samhälleliga betydelse. Jag gör detta eftersom jag vill pröva hur mycket av den 

grävande journalistiska processen det går att utläsa endast genom att studera det 

journalistiska alstret. 

3 Den grävande journalistikens historia 

Det finns inga tidigare studier som enbart riktar in sig på grävande journalistik i 

Finland och Sverige. Dick van Eijks undersökning av de europeiska ländernas 

grävande journalistik (van Eijk 2005) är en kvalitativ bedömning utgående från 

nationell litteratur och korrespondens med lokala journalister. van Eijk konstaterar att 

de europeiska ländernas journalistik skiljer sig så mycket från varandra att det är 

omöjlig att använda den europeiska journalistiken, och än mindre den europeiska 

grävande journalistiken, som begrepp (van Eijk 2005, 227).   
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van Eijk bedömer Finlands och Sveriges mediehistoria som ganska likadan (med 

partibundna tidningar) även om den grävande journalistiken har fått en etablerad roll 

senare i Finland än i Sverige (van Eijk 2005, 69 och 178). 

 

För att få en uppfattning om den grävande journalistikens etablering i Finland och 

Sverige krävs först en genomgång av hur den grävande journalistiken har uppstått 

och när den har blivit en del av det redaktionella arbetet.  

3.1 Rötter i USA 

Den grävande journalistiken härstammar från USA där den blev en naturlig del av 

journalistiken i sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Ett tidigt exempel är Nellie 

Bly som 1887 spelade sinnessjuk för att bli intagen på ett mentalsjukhus. Hon 

rapporterade sedan efter tio dagar på mentalsjukhuset om skrämmande förhållanden 

(Hansén & Thor 1995, 21). Ida Tarbell är en annan välkänd journalist som 1902 

skrev ”The History of the Standard oil company" där hennes drivkraft var att avslöja 

hur oljebolagets ledare hade försatt hennes far i konkurs (van Eijk et al. 2003, 23). 

 

Journalisterna som i början av 1900-talet strävade efter att gräva fram och avslöja 

samhälleliga orättvisor fick öknamnet muckrakers, som direkt översatt betyder 

ungefär dynggrävare, av president Roosevelt. Journalisterna började ändå ganska 

snabbt använda benämningen själva (Kuutti 1995). 

 

Watergate-skandalen, där journalisterna Carl Bernstein och Bob Woodward på 

Washington Post avslöjade hur ledtrådarna till den ansvarige för inbrottet ledde in till 

Vita huset och presidenten, är en viktig händelse i den grävande journalistikens 

historia.  

 

Watergate-skandalen började med ett inbrott i demokratiska partiets huvudkontor 

1972. Det dröjde länge innan hela skandalen uppdagades och den republikanska 

Richard Nixon återvaldes som president senare samma år. Småningom framkom det 

att det fanns kopplingar mellan inbrottet och republikanernas presidentvalskampanj. 

Bernstein och Woodward använde sig av en anonym källa, den så kallade Deep 



 

16 

 

throat, som hade inblick i republikanernas tvivelaktiga smutskastnings- och 

spionverksamhet gentemot demokratiska partiet inför presidentvalet. Efter att 

Bernstein och Woodward varit med om att visa hur självaste president Nixon varit 

inblandad i att begå brott för att försinka eller få information om demokraternas 

presidentvalskampanj så avgick Nixon 1974. (Bernstein & Woodward 1974) 

 

Efter att boken och filmen All the president’s men, som skildrar hur journalisterna 

Bernstein och Woodward arbetade med Watergateaffären, kom ut 1976 ökade 

intresset enormt för grävande journalistik i USA (Kuutti 2001, 34). 

 

1975 grundades organisationen Investigative Reporters and Editors (IRE) och har 

sedan grundadet haft en betydande roll i att fortbilda och stöda sina medlemmars 

färdigheter i grävande journalistik. Varje år ordnar IRE seminarier och undervisning 

och de upprätthåller databaser med litteratur och tips för sina medlemmar. Många av 

de nyare europeiska föreningarna för grävande journalistik bygger på IRE:s modell. 

(van Eijk et al. 2003, 27) 

3.2 Grävande journalistik i Sverige 

I Sverige finns det åtminstone ett tidigt exempel på en grävande journalist från 1900-

talets början. Ester Blenda Nordström tog 1914 anställning som en piga och beskrev 

sina upplevelser i en reportageserie som publicerades i boken ”en piga bland pigor” 

(Kvinnohistoriska samlingarna 2009). 

 

Det var ändå först på 1970-talet som den grävande journalistiken på allvar blev en 

del av den svenska journalistiken. Pockettidningen R, som bildades 1970 för att 

uttryckligen vara en plattform för grävande journalistik, gjorde ett omfattande 

reportage om ett mentalsjukhus 1975. Tidningen hade inför reportaget varit i 

Tyskland och träffat Günter Wallraff. Sex reportrar jobbade därefter under 

täckmantel som både läkare och patienter på Sundby sjukhus och deras rapportering 

ledde till att mentalsjukhuset småningom lades ner. (Sandelin 2008, 85) 

 

Sverker Lindström som var en av journalisterna på Pockettidningen R säger att deras 

arbete byggde på att de var systematiska, ”en slags dammsugande verksamhet som 
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då var ovanlig och okänd. Sedan uppstod själva debatten om undersökande 

journalistik" (Löwenberg 1990, 14). 

 

De mest berömda grävande journalistiska alstren från den här tiden producerades av 

Jan Guillou och Peter Bratt 1973. IB-affären ingick i den nya tidningen Folket i 

bild/Kulturfront och visade hur en informationsbyrå utan riksdagens vetskap 

systematiskt åsiktsregistrerade svenska medborgare, speciellt sådana med 

kommunistiska intressen. De här journalisterna dömdes till fängelse och blev därmed 

hjältar för en hel generation journalister. (van Eijk 2005, 179) 

 

År 1989 ordnade fem svenska IRE-medlemmar ett första seminarium i grävande 

journalistik i Sverige. Året därpå grundades Föreningen grävande journalister 

formellt. Föreningen fick snabbt flera hundra medlemmar. Som mest har man varit 

uppe i 1250 medlemmar och medlemsantalet ligger i dag på cirka 800. Föreningen 

arbetar enligt principen ”journalister hjälper journalister” och ordnar varje år ett 

seminarium i grävande journalistik med 500-800 deltagare. Föreningen ordnar också 

kurser. (van Eijk et al. 2003, 54-58) 

 

Den här föreningen inrättade några år efter grundandet olika pris i grävande 

journalistik. Guldspaden delas varje år ut i olika kategorier åt en (eller flera som har 

jobbat på samma uppdrag) journalist samt den gyllene dynamon som delas ut åt en 

redaktionell arbetsledare som har sporrat och stött journalister i grävande journalistik 

på sin redaktion. (van Eijk et al. 2003, 54) 

3.3 Grävande journalistik i Finland 

Det första grävande journalistiska inslaget i Finland gjordes av radioreportern Usko 

Santavuori på 1950-talet (Kuutti 1995, 153). I ett radioreportage låtsas han vara en 

inbrottstjuv för att se hur våldsam polisen egentligen är när de griper honom och för 

honom till häktet. 

 

På 1950- och 1960-talet publicerades flera alster som kan klassas som grävande 

journalistik i Finland. Men det dröjde ända in på 1990-talet innan grävande 

journalistik blev en etablerad del av journalistiken i Finland (Kuutti 2001, 34). 
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Pernaa och Pitkänen (2006) visar hur den politiska journalistiken har utvecklats 

sedan 1970-talet i Finland. På 1970-talet var journalistiken av ett helt annat klimat än 

i dag. Politikernas privatliv, objektiv kritik och ifrågasättande hörde till 

ovanligheterna. Istället beskrevs politikerna med respekt. Brytningsskedet mellan 

1970- och 1980-talet ses som en ny tid för den politiska journalistiken. År 1981 gav 

ett gäng reportrar på Helsingin Sanomat, som kallade sig Lördagssällskapet, ut 

boken Tamminiemen pesänjakajat. Boken beskriver Kekkonens svaga hälsotillstånd 

och ironiserar över hur många av landets ledande politiker myglar i kulisserna. 

 

Bevakningarna av presidentvalen år 1982 och 1978 var som natt och dag. År 1978 

hade HS knappt brytt sig om att presentera de andra kandidaterna, men 1982 

publicerade HS flera artiklar där de intervjuade presidentkandidaterna om både 

privatliv och barndom (Pernaa & Pitkänen 2006, 26). 

 

Men det dröjde alltså ända till 1990-talet innan grävande journalistik på allvar blev 

ett begrepp i Finland. van Eijk gör följande bedömning av Finlands historias 

inverkan på journalistiken: 

Finland was a fairly closed society for a long time. This definitely had it’s 

consequences for journalism in general and for investigative journalism in 

particular. 

     (van Eijk 2005, 68) 

 

Den finländska föreningen för grävande journalistik (Tutkivan journalismin yhdistys) 

grundades år 1992. Föreningen medlemsantal har ändå aldrig uppgått till mer än 150 

och föreningen har inte fått samma status i Finland som sin svenska motsvarighet i 

Sverige. I början var föreningen väldigt aktiv, ordnade seminarier och gav ut en 

årsbok med prisbelönta artiklar med journalisternas egna kommentarer. Men efter 

några år blev föreningen mindre aktiv och många grävande journalister ville inte vara 

medlemmar (van Eijk 2005,70). Föreningen jobbar enligt samma princip som IRE 

och den svenska kollegan, det vill säga ”journalister hjälper journlister”. Föreningen 

säger sig ”uppmuntra grundligt och kritiskt redaktionsarbete alltså grävande 

journalistik”. Varje år delar föreningen ut priset Snöspaden till en journalist som 

utmärkt sig (www.tutkiva.fi,  2009). 
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Det framgår att Sverige och Finland har litet olika mediehistoria. Den grävande 

journalistiken som etablerades redan i ett tidigare skede i USA kom till Sverige på 

1970-talet. Det var först på 1990-talet som intresset för grävande journalistik 

vaknade till liv i Finland. Att ett fenomen har utvecklats senare i ett land än i ett 

annat behöver i sig inte betyda att fenomenet nuförtiden skiljer sig åt i länderna. 

Därför går det inte att dra några slutsatser om den grävande journalistikens 

utsträckning i Finland och Sverige i dag utan att undersöka vad som produceras. 

4 Den grävande journalistikens roll 

Förändrade medievanor i och med internet gör nyheter till någonting som allt färre 

vill betala för. Eftersom grävande journalistik är väldigt resurskrävande är det här 

någonting som utan tvekan kan ses som ett hot mot grävande journalistik. För att det 

ska finnas en poäng med att diskutera huruvida det är synd eller inte om den 

grävande journalistiken är hotad måste det också diskuteras ifall grävande 

journalistik spelar någon roll i ett större samhälleligt perspektiv. Den här 

diskussionen har naturligtvis en liknande betydelse för frågan om vilken av 

tidningarna Helsingin Sanomat och Dagens Nyheter som bedriver mer grävande 

jouurnalistik. 

4.1 Förändringar i läsvanor hot mot grävande journalistik 

Två olika förändringar inom medievanorna kan anses utgöra ett hot mot grävande 

journalistik. Dels är det nyheterna på nätet som befaras dra den ekonomiska mattan 

under medierna som därmed kan satsa mindre resurser på nyheter som kostar, dels är 

det en oro för att det bara är populärjournalistik eller skvallerjournalistik som säljer 

nuförtiden vilket på samma sätt motarbetar satsningar på tids- och resurskrävande 

journalistik såsom grävande journalistik. 

 

Alex Jones skriver i sin bok med den talande titeln Losing the news (Jones, 2009) om 

den kris som de amerikanska tidningarna befinner sig i just nu. Speciellt den yngre 

generationen är inte längre villiga att betala för nyheter som de kan läsa gratis på 

nätet. Jones befarar att den här utvecklingen inte bara leder till att det i framtiden 
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kommer att finnas färre tidningar utan att det även kommer att stå sämre nyheter till 

buds. 

 

Eftersom de ekonomiska förutsättningarna för journalistiken krymper i takt med att 

fler läsare övergår till att läsa nyheter på webben måste mediehusen se över sina 

kostnader. I det läget menar Jones att ju dyrare en viss sorts journalistik är att 

producera desto mer sannolikt är det att den skärs ner. Grävande journalistik som är 

den mest resurskrävande ligger därmed illa till. (Jones 2009, 8) 

 

The culture of Web journalism is one of multi-platform enormously compelling and 

fascinating. But an article on the Web of more than 150 words is generally 

considered too long and unlikely to be read. Do such thing matter? Obviously, 

boring news stories that are tediously long do little good. But we are on the brink of 

living in a world in which the vast majority of news is in such bite-size pieces that 

serious, nuanced reporting may disappear save for small elite.    

    (Jones 2009, 55-56) 

 

Det har alltid funnits ett krav på vinst sedan komersiell media introducerades. Men 

det som Jones kallar traditionella medier (äldre, etablerade tidningar) har inte 

överdrivit det här kravet utan ansvaret gentemot läsarna har alltid kommit i första 

hand. Nu ser han tecken på att många medier ser ansvaret gentemot ägarna och 

vinsten i första hand och läsarna i andra hand. (Jones 2009, 45-49) 

 

De finländska papperstidningarna har inte i nuläget drabbats lika hårt som de 

amerikanska även om det är få som kan skryta med en ökande upplaga. Det så 

kallade hotet mot mer resurskrävande journalistik tas ändå upp även här. I en rapport 

från justitieministeriet (Asola 2008) uttrycks en oro över att ren underhållning och 

”dålig journalistik” som skvallerjournalistik verkar intressera publiken mer än ”seriös 

journalistik”. Redaktören och tillika riksdagens informatör Aki Asola konstaterar att 

storlek på en upplaga inte är ett tecken på kvalitet eftersom det verkar vara så att 

”dålig journalistik” säljer bra och ”bra journalistik” säljer dåligt. (Asola 2008, 73) 

 

Eeva Mäntymäki säger att de mest kritiska medieforskarna ser kvällstidningarnas 

underhållningsjournalistik som ett allvarligt hot mot hela det politiska systemets 



 

21 

 

funktion. Hon uttrycker en rädsla för att underhållningsfokuserade medier och en 

medialiserad politik kommer att urholka hela den västerländska demokratin. (Asola 

2008, 38). 

4.2 Samhällelig funktion 

Med de tidigare nämnda hotbilderna kan man tänka sig att mediehusen i norden i dag 

överväger vilken strategi och journalistik de ska prioritera. Spelar det då någon roll 

om tidningar som Dagens nyheter och Helsingin Sanomat satsar resurser på grävande 

journalistik? Rent tidningsekonomiskt sett kan det vara ett sätt att spara pengar 

genom att inte satsa eller ett sätt att marknadsföra sig genom att satsa. Ur ett 

samhälleligt perspektiv kan det ha en viss påverkan ifall ledande tidningar lägger 

grävande journalistik åt sidan. 

 

Hugo de Burgh säger att avvisa ett behov för grävande journalistik är att antingen 

avvisa tron på att grävande journalistik är möjlig att genomföra eller att avvisa tron 

på att grävande journalistik uppfyller någon slags vettig funktion (de Burgh & 

Bradshaw 2008, 12). 

 

Teorier om journalistiken iklädd rollen som vakthund eller som den fjärde 

statsmakten vittnar om viktiga samhälleliga funktioner. Grävande journalistik torde 

vara den del av journalistiken som fyller de här rollernas skor bäst. Frågan är om en 

vakthund eller en fjärde statsmakt behövs. 

 

Heikki Kuutti säger att en värdering av journalistikens påverkan är svår eftersom det 

inte finns någon enskild helhet att studera utan ett brett system av meddelanden, 

föreställningar och ideér (Kuutti 1995, 96). Kuutti säger ändå att grävande 

journalistik framförallt strävar efter mening eftersom motiven bakom att visa på 

missförhållanden eller problem är att rätta till eller avlägsna dem (Kuutti 1995, 98). 

 

Grävande journalistik kan leda till direkta förändringar inom samhället genom att en 

förändringsprocess sätts igång som ett resultat av allmänhetens starka opinioner som 

i sin tur föddes som ett resultat av avslöjandet. En annan modell är att avslöjandet 

påverkar beslutsfattarna direkt och att de genast vidtar åtgärder. Den tredje modellen 
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är att avslöjandet är ett resultat av journalisters och politikers samarbete och 

avslöjandet och de politiska förändringarna fullföljs samtidigt. (Kuutti 1995, 98) 

 

I USA där det politiska klimatet är känsligare i och med att tendensen att avgå är 

högre strävar medierna till en förändring med sina journalistiska insatser (Kuutti 

1995, 103). Finländska journalister poängterar enligt Kuutti inte 

samhällspåverkanpåverkan som någon särskild motivation. Många journalister 

medger inte ens att deras publikation skulle ha någon inverkan, även om många vill 

se sig som en "världsförbättrare". Att fallet ges uppmärksamhet genom publicering 

anses ha ett egenvärde i sig oberoende om det leder till någon förändring eller inte. 

(Kuutti 1995, 104) 

4.3 Behov av en finländsk vakthund 

Kuutti säger att det i Finland inte finns något stort krav på journalisterna att fullfölja 

en roll som vakthund, vilket beror på att dess verkliga nödvändighet ifrågasätts. Han 

säger att åtminstone fram till mitten av 1990-talet har inga avslöjanden i Finland varit 

riktigt stora i en internationell jämförelse. Kuutti säger att man inte ska dra slutsatsen 

att det i Finland skulle finnas stora missförhållanden bara för att journalistens roll 

som vakthund inte är så framträdande. Man kan tänka sig att oegentligheter 

motverkas av att samhället är så litet, av homogeniteten i landet och av att man lätt 

tror sig kunna lägga sig i missförhållanden i ett tidigt skede. (Kuutti 1995, 159). 

 

De senaste åren har uppfattningen om att Finland skulle sakna missförhållanden som 

till exempel korruption ändå fått sig en törn i och med flera avslöjanden kring 

valfinansiering som inte har redivisats öppet. Avslöjanden som också ledde till 

rättegång där både politiker och affärsmän dömdes för mutbrott. 

 

Hugo de Burgh säger att grävande journalistik har potential att tillföra samhället 

något av värde. Det här uppnås i och med att grävande journalistik drar 

uppmärksamhet till brister inom samhällets system och visar på vilket sätt dessa 

system kan missbrukas av de rika, de mäktiga och de korrumperade (de Burgh & 

Bradshaw 2008, 3). 
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Grävande journalister har kritiserat för  att gräva upp smuts i deras sökande efter 

sanningen. Enligt journalister är deras roll som vakthund skyldig att rapportera också 

om samhällets problem, som först måste avslöjas för att sedan kunna avlägsnas 

(Kuutti 1995, 116). 

 

Vi kan konstaterar att trots att medieindustrin är mitt i en stor omvälvning i och med 

internet så finns det en samhällelig risk i att låta den resurskrävande grävande 

journalistik gå i graven. Den grävande journalistiken har nämligen en viktig 

samhällelig funktion i att blottlägga missförhållanden.  

 

Trots att det kan tyckas motsägelsefullt går det även att hitta direkt kommersiella 

argument för grävande journalistik. Nils Hanson menar nämligen att den effekt som 

ett företag kan få ut av att producera grävande journalistik på lång sikt kan vara 

direkt ekonomiskt fördelaktiga. Han använder termer som samhällsansvar, ökad 

kompetens, trovärdighet och goodwill för att beskriva den positiva effekt som ett 

företag får ut av att satsa på grävande journalistik (Hanson 2009, 44). När Nils 

Hanson jobbade på TV4 väst övertygade han ledningen om att grävande journalistik 

är ekonomsikt viktigt (Hanson 2009, 48). Då skrevs det in i verksamhetsplanen att 

TV 4 "blottlägger missförhållanden i samhället genom eget grävande. Genom god 

journalistik är vi en del av demokratins grund. God journalistik ger också 

förutsättningar för långsiktig lönsamhet” (Hanson 2009, 48). 

5 Regler som styr journalistiken 

Skillnader i nationella lagar och regler som gäller journalistik kan ge en förklaring 

till eventuella skillnader inom grävande journalistik. I det här kapitlet presenteras 

några skillnader i Finlands och Sveriges lagstiftning. Därefter presenteras de 

övervakande organ för mediebranschen i respektive länder. 

5.1 Skillnader i lagstiftning 

Sveriges och Finlands lagstiftning skiljer sig på flera punkter som både direkt och 

indirekt kan tänkas påverka journalistiken i allmänhet och speciellt den grävande 

journalistiken. Jag lyfter här fram de viktigaste punkterna där skillnaderna är tydliga. 
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5.1.1 Olika grundlagar 

Sverige har fyra grundlagar. Regeringsformen (SFS 1974:152) är den av dessa fyra 

som främst formar statsskicket. Regeringsformen konstaterar att det svenska 

statsskicket bygger på fri åsiktsbildning (Regeringsformen 1.kap. 1.§ 1. stycket) samt 

att varje medborgare har yttrandefrihet (Regeringsformen 2.kap. 1.§ 1. stycket). 

Tillsammans med Regeringsformen bildar två andra av Sveriges fyra grundlagar 

grunden för den svenska journalistiken. Tryckfrihetsförordningen, som avser tryckta 

medier, (SFS 1949:105) kompletteras av Yttrandefrihetsgrundlagen, som avser 

etermedia, (SFS 1991:1469) och konstaterar utöver yttrandefrihet även 

offentlighetsprincipen gällande myndigheter, meddelarfrihet för de som lämnar 

uppgifter till en journalist samt ansvarighetsregler för medier. 

 

Jag ska diskutera dessa mera ingående, men inledningsvis kan jag konstatera att de 

svenska grundlagarna är mycket utförliga vad gäller rättigheter och regler som berör 

journalistik. Detta är anmärkningsvärt eftersom en grundlag är svårare att ändra på än 

en vanlig lag. I den finländska grundlagens tolfte paragraf deklareras endast 

yttrandefrihet och offentlighetsprincip. Resten regleras genom vanliga lagar. 

 

Offentlighetsprincipen, som innebär att utgångspunkten alltid är att handlingar som 

innehas av myndigheter är offentliga, ser någorlunda likadan ut i båda ländernas 

lagstiftning (Tryckfrihetsförordningen 2.kap. 1.§ samt Finlands grundlag 2. kap. 

12.§). 

5.1.2 Källskydd 

En person som förser en journalist med information kallas för en källa. Källorna är 

ofta journalisternas värdefullaste resurser i och med att de kan ge journalisten 

information som journalisten annars skulle ha svårt att få tag på.  

 

Ofta vill källan inte att dess identitet avslöjas i den journalistiska produkten. Om så 

sker kan det innebära besvärligheter för källan om denna till exempel har läckt 

företagshemligheter. Källan måste alltså kunna lita på att journalisten kan hålla 

källans identitet hemlig. För detta ändamål finns källskyddet. Källskyddet innebär att 
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källans rätt till anonymitet är lagstadgad. Källskyddet är utformat på litet olika sätt i 

svensk och finländsk lagstiftning. 

 

För den grävande journalisten är källskyddet viktigare än något annat (Hanson 2009, 

186). Utan källskydd skulle många viktiga upplysningar aldrig nå journalisten och 

därför anses det som en hederssak inom yrkeskåren att värna om källskyddet och 

källornas förtronde. Enligt den svenska journalisten Erik Fichtelius motiverar 

källskydd till och med lögn och förvanskning. Han medger själv att han har satt in 

felaktiga detaljer för att sopa igen spåren efter hans källor. (Fichtelius 1997, 33) 

 

Vi börjar med det finländska källskyddet. För den finländska journalisten är det en 

rättighet att bevilja källskydd åt uppgiftslämnaren, och därmed binda sig vid att hålla 

källans identitet hemlig. Detta innebär, till skillnad från om det vore journalistens 

skyldighet, att källan inte kan ta för givet att garanteras källskydd innan journalisten 

har bestämt sig. 

 

Andra personer förutom journalisten som är inblandade i den journalistiska 

produktionen och har kontakt med källan, som till exempel en fotograf, har också 

denna rättighet (Lag om yttrandefrihet i masskommunikation 4.kap. 16.§). 

  

Den finländska journalisten kan tvingas till att bryta källskyddet enligt två scenarion. 

I en förundersökning kan journalisten åläggas att avslöja sin källas identitet om ett 

brott föreligger som kan ge ett straff på över sex års fängelse. I en domstol kan 

journalisten dessutom tvingas avslöja en källa om källan uppenbart har gjort sig 

skyldig till sekretessbrott. Om journalisten ändå vägrar avslöja källan kan 

journalisten åläggas vite. (Tiilikka 2008, 36) 

 

Den svenska lagstiftningen vänder på steken. I Sverige har uppgiftslämnaren 

nämligen automatiskt rätt till källskydd (TF 1. kap. 1.§ 3. stycket). Den finländska 

uppgiftslämnaren saknar en sådan rätt och det är upp till journalisten att avgöra om 

det är värt att skydda eller avslöja källan för att till exempel i domstol rädda sig själv 

(Tiilikka 2008, 36). Den svenska journalisten å andra sidan har en skyldighet att hålla 

källan hemlig så fort källan så önskar. Om en svensk journalist avslöjar sin källa kan 
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journalisten dömas för brott mot sin tystnadsplikt till fängelse i högst ett år 

(Yttrandefrihetsgrundlagen 2.kap. 2.§). 

 

Den svenska lagen säger ingenting om att en journalist skulle kunna tvingas till att 

uppge sin källa. Erik Fichtelius anser att en journalist som har lovat en källa 

anonymitet har ett ansvar som sträcker sig längre än lagen. Han säger att en journalist 

kan vara moraliskt förpliktigad att tiga även om myndighet eller domstol skulle kräva 

att källan identifieras, något som bara kan ske i mycket få undantagsfall (Fichtelius 

1997, 33). 

 

Den svenska lagen säger att en anställd inom den offentliga sektorn har rätt till att 

berätta sekretessbelagda uppgifter för en journalist. En offentligt anställd har till och 

med rätt att muntligen redogöra för innehåll ord för ord i sekretessbelagda 

handlingar. Den här rättigheten gäller ändå inte riktigt alla hemligheter. Sådana 

uppgifter, som till exempel kan skada rikets säkerhet och liknande som specificeras i 

sekretesslagens 16:e kapitel, får tjänstemannen inte berätta. (Hanson 2009, 178-179) 

 

Den svenska uppgiftslämnaren skyddas också av ett efterforsknings- och 

repressalieförbud. Ingen inom en myndighet eller offentligt verk får försöka luska ut 

vem källan är (Tryckfrihetsförordningen 3.kap. 4.§). Myndigheten får inte heller 

försöka hindra sina anställda att prata med journalister och än mindre på något sätt 

straffa någon som gett uppgifter åt en journalist (Hanson 2009, 182). 

 

De svenska grundlagsbestämmelserna om meddelarskydd anses vara viktigt och 

utgöra en säkerhetsventil i det demokratiska samhället. Enligt Hanson är syftet med 

anonymitetsskyddet att hänsyn till omgivningen inte ska hindra en person från att 

yttra sig (Hanson 2009, 177). 

5.1.3 Publicistiskt ansvar 

Vem som är juridiskt ansvarig för ett journalistiskt alster skiljer sig också i Sverige 

och Finland. I Sverige är det alltid och endast den ansvariga utgivaren som kan åtalas 

då misstanke om brott mot yttrandefriheten hänger i luften. Nils Funcke säger att de 
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som skrivit, tipsat eller på annat sätt medverkat till skriftens eller programmets 

tillkomst bara kan åtalas i mycket unika situationer (Nord & Strömbäck 2004, 108). 

 

I Finland är det däremot inte bara den ansvarige utgivaren som kan åtalas. Det är 

brukligt att åtala den som faktiskt har fattat beslut om artikeln eller programmet ska 

publiceras, som till exempel en nyhetschef. Journalisten som har producerat alstret 

kan också ställas till svars som upphovsansvarig (Tiilikka 2008, 91). 

 

Enligt finländsk lag kan alltså både den som fattat publiceringsbeslutet och den som 

producerat alstret åtalas. Det är till och med möjligt att den som intervjuats åtalas om 

den har givit lagstridiga uttalanden eller bakgrundsinformation (Tiilikka 2008, 98).  

 

Lite tillspetsat kan man säga att det för den finländska journalisten gäller att själv 

hålla koll på lagen medan den svenska kollegan kan överlåta kollen åt ansvarig 

utgivare. 

 

Det är inte helt entydigt åt vilket håll den här slutsatsen pekar. Men jag kan tänka 

mig att en journalist så att säga gräver djupare om han eller hon vet att ryggen är fri 

och att ansvarig utgivare tar smällarna. Å andra sidan kan det vara vettigt att den som 

faktiskt har producerat alstret också ansvarar för det, även om det kanske innebär att 

journalisten i regel är mer försiktig då han eller hon närmar sig laglighetens gräns. 

5.2 Branschens självreglering 

Hittills har endast skillnader som finns i lagtexter presenterats. Men medan lagen kan 

ge riktgivande ramar för vad som är tillåtet så har journalisterna i både Finland och 

Sverige förbundit sig att följa vissa pressetiska regler som man inom branschen 

kommit överens om. Det här är mer fråga om så kallad code of conduct än rättsliga 

regler, men för journalisterna är de mycket viktiga. 

 

I Finland finns ett organ kallat Opinionsnämnden för massmedier som är sammansatt 

av representanter från branschen. Opinionsnämnden tolkar vad som är god 

journalistisk sed. Opinionsnämnden tar upp klagomål och ger utlåtanden. 

Opinionsnämnden baserar sina utlåtanden på journalistreglerna som också har gjorts 
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upp av branschen. Sveriges motsvarighet till Finlands journalistregler heter 

”spelregler för press, radio och tv” och är skapade av branschen. De finländska 

journalistreglerna betonar mer journalistens rättigheter medan de svenska etiska 

reglerna betonar journalistens skyldigheter. 

 

Precis som i sin lagstiftning så har Sverige om än snarlika så i alla fall skilda system 

för press- och etermedia. Allmänhetens pressombudsman (PO) övervakar tidningar, 

tidskrifter och internetpublikationer. PO kan fria eller fälla tidningen, om anmälaren 

vill föra sin talan vidare efter att PO friat kan han gå till Pressens opinionsnämnd 

(PON). Ett fällande uttalande leder dels till att tidningen i fråga måste publicera 

utlåtandet och dels till att en ”expeditionsavgift” ska betalas. 

  

Myndigheten för radio och tv (tidigare Granskningsnämnden för radio och tv) 

övervakar som namnet säger radio och tv enligt samma princip som PO.  

 

För att få en uppfattning om hur de här organen arbetar och vad deras beslut leder till 

angående journalistiken behövs en skild jämföresle av de utslag som organen har 

fastställt i respektive länder. Jag nöjer mig här med att konstatera att principerna som 

de övervakande organen och etiska reglerna bygger på är rätt liknande i båda 

länderna även om Sverige har ett mera omfattande system. I båda länderna är det 

ändå branschen som själv har kommit överens om reglerna och tillsatt organen. 

5.3 De viktigaste skillnaderna 

Både i Sverige och Finland tryggas yttrandefriheten och offentlighetsprincipen i 

grundlagen. Men mycket av det som inte sägs i den finländska grundlagen sägs 

uttryckligen i den svenska grundlagen. Som genomgången visar finns det påtagliga 

skillander i lagstiftningen som kan ha betydelse för grävande journalister i respektive 

länder. 

 

För att sammanfatta hur skillnaderna gällande källskyddet kan påverka journalistiken 

får ett fiktivt exempel stå till tjänst. Säg att en tjänsteman funderar på att berätta 

något av intresse för en journalist. Journalisten får nys om det här och ska nu försöka 

övertyga källan att anförtro sig åt journalisten. 
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Den finländska journalisten hänvisar till lagen som säger att varje journalist har rätt 

till att bevilja källskydd. I klarspråk kan journalisten alltså säga ”Om jag tycker att 

det du berättar till mig är av särskild vikt så ger jag dig källskydd. Och därmed 

behöver jag enligt finländsk lag inte uppge min källa”. 

 

Den svenska journalisten har däremot ingen rätt att avgöra om han vill eller inte 

binda sig vid källskydd. Det måste han. Därför kan den svenska journalisten säga 

”Genom att du nu berättar någonting i förtroende för mig binds jag vid källskyddet 

som tryggas av svensk grundlag. Därmed får jag inte uppge min källa." 

 

Om tjänstemannen ännu tvekar kan den svenska journalisten tillägga att ”Om jag 

ändå bryter mot källskyddet kan jag dömas till straff” medan den finländska 

journalisten gör bäst i att hålla tyst eftersom inga rättsliga påföljder kan drabba 

honom om han väljer att avslöja sin källa. 

 

Att källskyddet uttryckligen är en rätt i Finland till skillnad från en skyldighet i 

Sverige för journalisten är en faktor som jag tror i allra högsta grad kan ge skilda 

utsagor i fall som liknar exemplet ovan. 

 

I Sverige är det alltid och endast den ansvariga utgivaren som kan åtalas. I Finland 

kan förutom ansvarig utgivare också chefer på en lägre nivå och journalisten som 

producerat alstret åtalas.  

 

Hur dessa skillnader påverkar den verkliga förekomsten av grävande journalistik i 

Sverige och Finland är svårt att säga. Så länge det finns vilja att bedriva grävande 

journalistik är lagarna ingalunda sådana att de skulle hindra denna vilja. Det kan i 

alla fall konstateras att den svenska grävande journalistiken borde ha det rättsliga 

försprånget och får ett större erkännande i den svenska lagen. Det återstår att se om 

detta kan utläsas i den kvalitativa studien av artiklarna i Dagens Nyheter och 

Helsingin Sanomat. 
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6 Metod 

Den historiska genomgången visar att den finländska grävande journalistiken inte har 

en lika gedigen tradition som den svenska. Skillnaderna i lagstiftningen visar att 

förutsättningarna för grävande journalistik är lite annorlunda i länderna.  

Det återstår att granska om det går att hitta skillnader mellan länderna i deras 

respektive största morgontidning. 

 

För att kartlägga skillnaderna i tidningarnas rapportering kommer jag att använda 

mig av en kvantitativ textanalys genom ett kodschema med kriterier för grävande 

journalistik samt göra en kvalitativ innehållsanalys på de texter som uppfyller dessa 

kriterier. 

6.1 Kvantitativ textanalys 

För att koda materialet kvantitativt använder jag ett kodschema med fyra kriterier för 

grävande journalistik. Kriterierna bygger på Greenes definitionen av grävande 

journalistik men är anpassade för denna studie. 

  

Jag har valt denna metod eftersom jag vill veta vilken av tidningarna som tillämpar 

grävande journalistik i större utsträckning så att det syns i tidningarna. Eftersom jag 

endast studerar vad tidningarna har publicerat kommer jag inte att kunna säga 

någonting om hur många grävande undersökningar som inte har resulterat i någon 

text.  Med tanke på hotet mot den grävande journalistikens framtid som diskuterades 

i kapitel 4 tycker jag ändå att det är viktigt att analysera hur den grävande 

journalistiken syns i den färdiga produkten. Det är först här som läsarna kan lägga 

märke till en satsning på grävande journalistik och det är läsarna som i slutändan 

betalar för en stor del av resurserna som sätts på grävande journalistik. 

6.2 Kvalitativ innehållsanalys 

För att på ett överskådligt och inte alltför tidskrävande sätt få en uppfattning om 

eventuella typiska skillnader mellan texterna som uppfyller kriterierna för grävande 

journalistik kommer jag att utföra en enklare kvalitativ innehållsanalys. Jag kommer 
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att läsa texterna och sätta särskild vikt på ämnesval, arbetsmetod, berättarteknik och 

medverkande. 

 

Visserligen kunde jag i någon mån kvantifiera texterna noggrannare genom att till 

exempel räkna källor eller arbetsmetoder. Att kvantifiera texterna på detta sätt skulle 

förutsätta att jag enbart genom att studera texterna skulle kunna utläsa exakt vilka 

metoder som använts, vilket knappast är möjligt. Jag misstänker att alla journalister 

inte presenterar sina arbetsmetoder i varje text. Det kunde å andra sidan berätta något 

om den journalistiska kulturen ifall det visar sig att journalister tillhörande en viss 

grupp redovisar sina arbetsmetoder i texterna noggrannare än andra. Det här hoppas 

jag i så fall kunna visa på med min kvalitativa textanalys. 

 

Jag har också övervägt att göra en argumentationsanalys. Eftersom det ligger ett visst 

intresse av att se eventuella skillnader i hur journalisterna för fram bevis för sina 

påståenden kunde det här vara en god idé. Jag vill ändå inte låsa mig vid endast 

argumentering och tror inte att alla texter som uppfyller kriterierna kan klassas enligt 

diskursen argumenterande texter. Den här diskursen syftar nämligen i första hand på 

texter av mera debatterande art (Østbye & Larsson 2004, 73) som ledare och 

insändare som inte omfattas av den här undersökningen. 

6.3 En kombination av metoder 

Triangulering är det klassiska begreppet för att kombinera olika typer av material 

eller metoder för att se om de bekräftar varandra (Saukko 2003, 23). Jag använder 

mig av flera metoder för att göra en positionsbestämning av var den grävande 

journalistiken befinner sig i dag. 

 

Enligt David Silverman gör ovana forskare ofta det misstaket att de försöker få fram 

"den fullständiga bilden" med hjälp av att kombinera olika metoder. Det här leder 

enligt Silverman i sin tur ofta till att ingen av metoderna görs fullt ut och tanken på 

den fullständiga bilden förblir en illusion. (Silverman 2000, 99) 

 

Jag kommer att betrakta min kvantitativa metod som den huvudsakliga metoden. Min 

kvalitativa innehållsanalys är mer av en komplementerande art. Min litteraturöversikt 
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där historiebeskrivningen och beskrivningen av lagstiftningen kan betraktas som 

egna analyser eller fingervisningar för att beskriva den grävande journalistikens 

position har en mera förklarande roll i avhandlingen. 

  

Jag har inga illusioner av att försöka ge en fullständig bild av grävande journalistik i 

Sverige och Finland men tror att genom att närma mig materialet från flera olika 

synvinklar skapas ett mervärde för analysen. 

 

Enligt Paula Saukko är triangulering enligt en positivistisk syn problematisk 

eftersom denna tror sig söka "sanningen" och använder olika metoder för att komma 

närmare denna "sanning". Problemet enligt Saukko ligger i att olika metoder har sitt 

eget sätt att närma sig materialet och beskriva verkligeheten och det vore därför 

bättre att tala om olika bilder av verkligheten som inte går att kombinera till en och 

samma bild. (Saukko 2003, 24) 

 

Saukko har en viktig poäng som går att tillämpa på den här undersökningen. Genom 

att beskriva den grävande journalistikens historia i Sverige och Finland får vi en bild 

av hur historien sett ut. Genom att jag beskriver ländernas lagstiftning får vi en bild 

av hur lagen ger utrymme för grävande journalistik. De här två bilderna har fåtts 

fram genom olika källor och jag hävdar inte att de visar olika sidor av samma sak. De 

visar snarare på delar av någonting som är förknippat med fenomenet grävande 

journalistik. Saukko menar att det inte finns bara en sanning av verkligheten utan 

bara olika uppfattningar om verkligheten. Olika metoder som används parallellt kan i 

bästa fall enligt Saukko visa på olika verkligheter som kan ge en ökad förståelse av 

vår uppfattning om verkligheten (Saukko 2003, 34). 

 

Jag kommer att betrakta resultaten av de olika metoderna som olika beskrivningar av 

den grävande journalistiken. Alla metoder som jag använder i den här 

undersökningen har nämligen sitt eget sätt att beskriva den grävande journalistiken. 

Min förhoppning är att de här olika metoderna kommer att bidra till att resultatet blir 

mera mångfacetterat än om jag endast använt en metod. 
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Silverman menar att det alltid är bäst att säga "mycket om litet" än att säga litet om 

mycket (Silverman 2000). Han kallar strategin där forskaren försöker täcka alla 

områden på ett för brett ämne för The kitchen sink gambit (Silverman 2000, 63). 

Silverman skulle säkerligen varna mig för detta fenomen i min studie och jag har alla 

skäl för att återkomma till den här frågeställningen. 

7 Material 

För en undersökning som denna där en viss tidning antas spegla hela landets 

journalistik i en ganska stor utsträckning är naturligtvis valet av tidning av stor 

betydelse. I både Sverige och Finland bedriver såväl dagstidningar som tidskrifter 

grävande journalistik i varierande utsträckning. Jag har valt Dagens Nyheter och 

Helsingin Sanomat eftersom båda tidningarna har en ambition av att se sig som 

landets ledande nyhetstidning. 

 

Dagens nyheter som grundades 1864 ägs av Bonnierkoncernen och är Sveriges 

största morgontidning. År 2008 var DN:s upplaga, enligt DN:s egna uppgifter, 

339 800 per utgivningsdag. Varje dag läses tidningen av 888 000 personer, varav 

575 000 bor i Stockholmsregionen. (www.dn.fi, 2009) 

 

Helsingin Sanomat, som ägs av Sanomakoncernen, är Finlands största 

morgontidning. HS:s upplaga är, enligt HS:s egna uppgifter, 412 421 på vardagarna 

medan söndagstidningens upplaga är hela 468 505. HS läses av 958 000 personer 

varje dag varav 462 000 läsare bor i Helsingforsregionen. (www.hs.fi, 2009) 

7.1 Avgränsning 

I denna avhandling granskas artiklar i HS och DN under en period om femton 

veckor. Fem veckor är från början av år 2009 och fem veckor från samma tid år 

2010. De återstående fem veckorna är ytterligare fem veckor från våren 2010. Att 

materialet delvis är från 2009 beror på att dessa fem veckor utgjorde materialet i min 

kandidatavhandling. Dessa veckor kodades i min kandidatavhandling på ett mera 

omfattande sätt som ändå är kompatibelt med den här undersökningen. 
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Även om tanken är att den sammanlagda undersökta tiden representerar tidningens 

aktuella prioritering är det möjligt att jämföra eventuella variationer mellan åren hos 

tidningarna var för sig.  

 

Exakta datum för materialet är för de första fem veckorna 7.1.2009-10.2.2009 och 

för de kompletterande tio veckorna 7.1.2010-17.3.2010.  De första fem veckorna 

börjar på en onsdag och de kompletterande tio veckorna börjar på en torsdag. 

Eftersom det inte utkom någon tidning på trettondagsafton den 6.1.2010 valde jag att 

börja de kompletterande tio veckorna från och med samma datum som de första fem 

veckorna börjar på i stället för att börja på samma veckodag. 

 

HS har en månatlig bilaga som heter Kuukausiliite. DN har ingen motsvarande 

månadsbilaga. För att få en uppfattning om huruvida resultatet skulle påverkas om 

texter från HS:s månadsbilaga Kuukaisiliite inkluderats i undersökningen 

analyserades februarinumret från årgång 2009 av Kuukaisiliite. I det numret 

uppfyllde inga texter kriterierna grävande journalistik. 

7.1.1 Specificering av begreppet text 

Texterna kodas enlig följande: Variabel X är den oberoende variabeln och betecknar 

grupp, det vill säga DN (X1) eller HS (X2). Variabel Y är den beroende variabeln 

och kan endast anta variabelvärdet 1 eller 2, det vill säga uppfyller kriterierna för 

grävande journalistik (1) eller uppfyller inte kriterierna för grävande journalistik (2). 

 

Begreppet text måste specifieras för den här avhandlingen. Information som tagits 

fram genom grävande journalistik, eller en vanlig nyhet för den delen, presenteras 

nämligen ofta med flera kompletterande artiklar på samma uppslag. Därför är det inte 

bara en enskild artikel som ska uppfylla kraven i schemat, utan det är en eller flera 

artiklar som publicerats med uppenbart syfte att komplettera varandra och bilda en 

helhet. Om till exempel två artiklar bygger på samma undersökning, eller en mindre 

artikel är en förlängning eller utvidgning på huvudartikeln så räknas de här bara som 

en text. 
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Om två artiklar som ingår i olika tidningar uppenbart grundar sig på samma 

undersökning kommer artiklarna att räknas som en text. Ett exempel på det här är 

artikeln med rubriken "DNA-bevis undanhölls i mordfall" som ingår i DN den 2 

februari 2009. Artikeln grundar sig på en undersökning där redaktionen låtit en 

pensionerad kriminaltekniker gå igenom en utredning som ligger till grund för en 

eventuellt oskyldigt dömd person. Följande dag ingår en artikel i DN med rubriken 

"omöjligt att rekonstruera på detta sätt" där samma pensionerade kriminaltekniker 

visar på en annan brist i utredningen. Att samma undersökning ger upphov till skilda 

artiklar i olika tidningar handlar främst om versionering och hur avslöjandet 

framställs. Dessa två artiklar räknas alltså i den här avhandlingen till endast en text 

(som uppfyller kriterierna för grävande journalistik). 

 

Av denna orsak skulle det vara missvisande att presentera resultatet exempelvis i 

formen ”en av hundra texter är grävande journalistik”. I resultatkapitlet redovisas 

resultatet i stället enligt hur många texter som under en tidsperiod har klassificerats 

som grävande journalistik”. Antalet texter som klassificeras som ”icke grävande 

journalistik” som antar variabelvärdet Y2 redovisas alltså inte. 

7.1.2 Storleken på urvalet 

I min kandidatavhandling (Gullmets 2009) använde jag ett urval på fem veckor. I den 

undersökningen antog variabeln Y variabelvärdet Y1 elva gånger. Kombinationen 

X2Y1 som alltså betecknar antal texter i HS som uppfyller kriterierna för grävande 

journalistik förekom endast tre gånger.  

 

För att få ett möjligast trovärdigt och jämförbart resultat borde det mest sällsynta 

variabelvärdet förekomma minst 30 gånger. Utgående från resultaten i min 

kandidatavhandling skulle det här betyda ett tio gånger större material, alltså ett 

material på 50 veckor. Eftersom metoden av tidsskäl inte tillåter ett så stort material 

kommer jag endast att använda mig av material från femton veckor. 

 

För att säkerställa att hela materialet tolkas likadant har jag kodat de fem veckorna 

som användes i kandidatavhandlingen pånytt i samband med att de andra tio 

veckorna kodades. I den här nya genomgången av de fem första veckorna ströks två 
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texter av de som uppfyllde kriterierna i HS samtidigt som en text tillkom. I DN 

ströks två texter och två nya tillkom. Kvantitativt sett hade denna omkodning av de 

första fem veckorna ingen större effekt men för att kunna påstå att hela materialet har 

behandlats konsekvent har omkodningen en viktig funktion. 

7.1.3 Avgränsning av typ av texter 

Jag har avgränsat undersökningen till att gälla bara vissa typer av tidningstexter där 

grävande journalistik kan vara ett naturligt inslag. Debattinlägg, kolumner, notiser, 

personintervjuer, recensioner, resereportage och texter från utrikessektionerna 

omfattas inte av undersökningen. 

 

Orsaken till att utrikestexter inte undersöks är främst med tanke på kravet att 

grävande journalistik ska vara utförd av den egna redaktionen. Därmed inte sagt att 

grävande journalistik inte förekommer på utrikessidorna. Men i utrikesnyheter är det 

vanligt att redaktionen använder sig av andras material och i den här sektionen kan 

det vara svårare att avgöra om skribenten använder sig av andras eller sina egna 

undersökningar. 

 

Avdelningarna som undersöks är följande: inrikes, ekonomi, huvudstad, kultur och 

sport. En viss omformulering av tidningens utsatta avdelningar sker i någon mån. Till 

exempel då tidningen har en avdelning som heter fokus eller sunnuntai (söndag). I de 

fall då en text som uppfyller kriterierna publiceras i dessa specialavdelningar sorterar 

jag texten enligt innehållet till någon av de andra avdelningarna. I oklara fall 

förpassas texten till den konstruerade avdelningen "annat". 

Avdelningarna som texterna kommer att redovisas under i resultatkapitlet är 

följaktligen de samma som ovan med ytterligare en avdelning som har namnet 

"annat". 

8 Operationalisering 

I det kapitlet redovisar jag hur min anpassade definition på grävande journalistik 

tillämpas i undersökningen. Dessutom kommer jag att gå igenom huvudpunkterna för 

den kvalitativa delen av min undersökning. 
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8.1 Kriterierna för den kvantitativa textanalysen 

För att klassificeras som grävande journalistik ska texten presentera fakta av stor 

samhällelig betydelse som ett resultat av en egen undersökning. Minst två oberoende 

källor ska ha använts i undersökningen och det ska finnas någon som föredrar att 

informationen inte tas upp i tidningen. Den här beskrivningen bryts upp i fyra skilda 

kriterier: 

 

1) Texten ska presentera fakta som ett resultat av en undersökning som är gjord av 

redaktionen. I texten ska framkomma om, eller vara underförstått att, undersökningen 

är gjord av redaktionen. Texter som gör en nyhet av att någon annan har gjort en 

undersökning räknas inte.  

 

2) Två oberoende förstahandskällor ska stöda den fakta som presenteras. Det här 

kriteriet kan undantagsvis uppfyllas med bara en källa om artikeln annars har en klart 

grävande karaktär och den enda källan utgör ett så pass viktigt bevis för 

informationen som presenteras att ytterligare bekräftande källor inte behövs. 

 

3) Fakta som presenteras ska vara av stor samhällelig betydelse. Kriteriet uppfylls 

om publiceringen av fakta kan få samhälleliga konsekvenser. Med konsekvenser 

avses att en institution kan tänkas reagera på informationen som presenteras i texten. 

 

4) Någon, som texterna direkt eller indirekt riktar sig mot, föredrar att informationen 

inte tas upp i tidningen. Genom att fråga texten om det är någon som vinner på att 

informationen inte publiceras så avgörs om kriteriet uppfylls eller inte. 

 

Jag har förutom de tre vedertagna kriterierna som bildar Greenes definition lagt till 

ytterligare ett, som här kallas för det andra kriteriet. Det andra kriteriet innebär att två 

oberoende förstahandskällor ska stöda fakta som presenteras. Det här är ett kriterium 

som överhuvudtaget inte finns med i den teoretiska definitionen. 

 

Medieforskaren Heikki Kuutti framhåller motargument till att detta kriterium över 

huvud taget är med i denna undersökning. Han påpekar att ett typiskt element för 

grävande journalistik är att journalisten ofta gör egna tolkningar utgående från sina 
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införskaffade uppgifter eller att journalisten presenterar uppgifter utan hänvisningar 

till sina källor (Kuutti. 1.2.2009). Ett exempel på Kuuttis motargument till att 

använda det andra kriteriet är att ifall undersökningen har gjorts enbart genom att 

Wallraffa och då inte redovisar andra källor än sina egna upplevelser. Av denna 

orsak har jag gjort det möjligt att förbise det andra kriteriet ifall " artikeln annars har 

en klart grävande karaktär och den enda källan utgör ett så pass viktigt bevis för 

informationen som presenteras att ytterligare bekräftande källor inte behövs." 

 

Det har framförallt varit tacksamt att ha med det andra kriteriet i undersökningen 

eftersom det ofta har kunnat identifiera hur mycket arbete, och vilken tillämpad 

metod, som journalisten använt på sin undersökning. Det andra kriteriet har ofta 

kompletterat det första kriteriet där begreppet egen undersökning har låtit en del 

enklare undersökningar godkännas. I det undersökta materialet har det också för det 

mesta framgått hur många källor journalisterna åtminstone har använt sig av. Om 

journalisten visar på kontroversiell fakta är det naturligt att han vill backa upp med 

källhänvisningar för att öka trovärdigheten. 

8.2 Tillämpning av kriterierna 

För att göra undersökningen mera transparent och lättare att upprepa redovisas här 

med exempel hur kriterierna har tillämpats i praktiken. Siffrorna anger vilket 

kriterium som diskuteras. 

8.2.1 Tillämpning av det första kriteriet 

I materialet ingår många artiklar som bygger på andras undersökningar. Det kan vara 

andra mediers, företags eller andra instansers undersökningar som lyfter fram något 

viktigt som tidningen vill bygga vidare på. För att kriteriet ska uppfyllas får det 

redaktionella arbetet inte bara gå ut på att referera en annan undersökning. Men en 

undersökning som gjorts av någon annan kan vara en del av den egna redaktionella 

undersökningen. 

 

Exempelvis den 7 januari 2009 ingår i DN en artikel med rubriken ”Finansbolag 

gäspar åt klimatet”. Artikeln visar att många svenska bolag struntar i att göra sin 

verksamhet miljövänligare. Artikeln grundar sig på en undersökning gjord av ett 
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annat företag. Oberoende av hur stor samhällelig betydelse den har eller hur hemlig 

företagscheferna än vill hålla informationen så kan denna artikel inte uppfylla det 

första kriteriet. 

 

Undersökningen måste resultera i publicerad fakta. Fakta kan vara konkreta 

slutsatser, siffror eller att journalisten lyfter fram ett fenomen. Texter vars essens är 

att någon har en viss åsikt i en fråga räknas inte som ett resultat av en undersökning. 

I vissa fall kan det ändå vara motiverat att göra undantag. Den 12 januari 2009 ingår 

exempelvis en artikel i HS med rubriken ”Vain osa puolueista on paneutunut 

maahanmuuttopolitiikkaan” (Bara en del av partierna har tagit itu med 

invandringspolitiken) där det diskuteras hur politiska partier förhåller sig till 

invandringspolitik. Artikeln handlar i princip om åsikter men texten har ändå uppfyllt 

det första kriteriet eftersom resultatet i det här fallet har en stor samhällelig 

betydelse.  

8.2.2 Tillämpning av det andra kriteriet 

Ofta innehåller journalistiska texter många källor som belyser olika sidor av ett 

fenomen eller representerar olika ståndpunkter. För att en källa ska räknas som en 

källa i det här avseendet ska den bekräfta den fakta som presenteras. 

 

Två oberoende källor kan ingå i den redaktionella undersökningen. Den redaktionella 

undersökningen kan också räknas som en källa. I särskilda fall kan endast ett starkt 

bevis, som har tagits fram med metoder som tydligt appellerar till grävande 

journalistik, räcka för att uppfylla detta kriterium. 

 

Även om två källor kan avses vara beroende i och med att de båda berörs av ett visst 

fenomen så tolkas ”oberoende” ganska snävt. Exempelvis två lärare från samma 

skola räknas som beroende medan en förälder med barn i skola och en lärare i samma 

skola kan räknas som oberoende. En anonym person kan räknas som en källa. 

 

I praktiken hjälper det här kriteriet mig att sålla bort många sådana texter där 

redaktionen visserligen har gjort en egen undersökning men där undersökningen är 

gjord med en så enkel metod som till exempel genom att bara ringa en informatör. 
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Ett exempel på en intressant men för enkel undersökning för att uppfylla andra 

kriteriet är artikeln ”Maahanmuuttoasenteet ovat jyrkentyneet Suomessa selvästi” 

(Attityderna gentemot invandrare har skärpts avsevärt) som ingår i HS den 

15.3.2010. Artikeln visar hur finländarnas attityder gentemot invandrare sedan mitten 

av 1980-talet har utvecklats medhårs men att det nu ses en kraftig kovändning. HS 

har låtit undersökningen göras av Suomen Gallup. Trots att 1 000 personer har 

tillfrågats i gallupen räknas denna bara som en källa. Enbart en beställd gallup är inte 

en tillräcklig undersökning som kan klassificeras som grävande journalistik. 

8.2.3 Tillämpning av det tredje kriteriet 

Kriteriet om stor samhällelig betydelse tillämpas så att texten ställs frågan ”Vad är 

konsekvenserna av att detta publiceras?”. Om det kan tänkas att en institution som 

exempelvis en myndighet eller ett företag kan reagera på informationen uppfylls 

kriteriet. I princip har jag varit ganska liberal för att texter ska uppfylla detta 

kriterium eftersom en subjektiv bedömning på denna punkt om vad som är av 

samhällelig betydelse kan vara lamslående för hela undersökningen. Där det är 

väldigt klart att ingen myndighet eller någon annan instans har något intresse av att 

agera på den publicerade informationen har kriteriet inte uppfyllts. 

 

Den 7 januari 2009 ingår en artikel i HS med rubriken ”Lisää valoa” (Mera ljus) som 

presenterar en undersökning där redaktionen har undersökt olika energilampors 

egenskaper. Vissa energilampor visar sig lysa lite längre än andra och priset ställs 

mot kvalitén. Resultaten kan vara nog så intressanta för konsumenter men någon 

institution har knappast intresse av att reagera på de resultat som presenteras. I DN 

den 1 februari 2009 finns en artikel med rubriken ”Skäl att se upp i backen” där 

redaktionen gjort ett liknande konsumenttest av slalomhjälmar. Några av modellerna 

visade sig inte uppfylla etablerade säkerhetskrav trots att hjälmarna var märkta som 

säkerhetstestade. I det här fallet uppfylldes det tredje kriteriet med motiveringen att 

företaget som tillverkar de svaga hjälmarna kan reagera på resultatet genom att ta 

bort hjälmarna från marknaden. Om företaget inte reagerar kan en annan institution 

ändå tänkas reagera genom att till exempel göra en uppföljande granskning av 

hjälmarna. 
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I regel behöver inte journalistens ämnesval i sig vara avgörande i detta kriterium. Det 

är främst resultatet av undersökning som bedöms. Om undersökningen av 

energilamporna till exempel skulle ha konstaterat att en viss sorts energilampa 

utsöndrar farlig strålning skulle kriteriet ha uppfyllts. 

8.2.4 Tillämpning av det fjärde kriteriet 

I texten nämns ibland om journalisten under arbetsprocessen stött på motstånd eller 

samarbetsovilja. I de flesta fall handlar det ändå om att ställa sig frågan ”finns det 

någon som vinner på att informationen inte tas upp i tidningen?”. Särskild 

tyngdpunkt har lagts på om det är en förtroendevald eller inflytelserik person, 

organisation eller företag som vinner på att saken förblir obehandlad i tidningen. 

 

Den 1 februari 2009 ingår i HS en artikel med rubriken ”Lakia vahvempi Nokia” 

(”Nokia är starkare än lagen”) som beskriver hur mobiljätten Nokia har utövat en 

kraftig påtryckning på statsmakten för att en lag som motverkar industrispionage ska 

stiftas. Texten framställer Nokia som en stark maktfaktor som inte drar sig för att 

försöka manipulera den politiska ordningen. Kriteriet uppfylls med motiveringen att 

företaget antagligen skulle tjäna på att den här informationen inte alls togs upp i 

tidningen. 

 

Precis som för de andra kriterierna uppstår ibland knepiga tolkningssituationer där 

olika kodare sannolikt skulle ha olika åsikter. Ett exempel på detta är en artikel i HS 

med rubriken ”Tyhjästä voi nyhjäistä” (Ingenting kan bli stora ting) som ingår i 

tidningen den 28 februari 2010. Journalisten har granskat de 49 högst värderade 

börsbolagens resultat i förhållande till aktievärdet under de två senaste åren. En 

tredjedel av dessa företag betalade ut mer i dividender till aktieägarna än de gjorde 

vinst. Med denna undersökning visar HS hur börsbolag fungerar och förklarar hur det 

är möjligt att dela ut vinst som inte ser ut att finnas. Även om det första intrycket av 

nyheten kan vara överraskande handlar det sist och slutligen inte om några 

hemligheter som tas fram. Tillvägagångssättet är välkänt inom finansvärlden och 

knappast heller okänt för dem som tidningar brukar beskriva som ”vanliga 

medborgare”. Därför har jag svårt att se hur någon skulle tjäna på att denna 



 

42 

 

information inte lyfts fram och därmed har det fjärde kriteriet inte uppfyllts för denna 

artikel. Det är ändå möjligt att en annan kodare skulle ha valt annorlunda. 

8.3 Huvudpunkterna i den kvalitativa innehållsanalysen 

Den kvalitativa delen av den här avhandlingen har en kompletterande funktion till 

den kvantitativa. Jag kommer att kvalitativt analysera endast de texter som uppfyller 

kriterierna för grävande journalistik. 

 

För att hålla analysen relativt öppen men ändå på en begränsad nivå har jag valt 

följande punkter som jag kommer att koncentrera mig på i texterna. De här punkterna 

är sådana som med största sannolikhet kan visa på skillnader i texterna och som har 

betydelse för den grävande journalistikens output. Ifall ytterligare någon 

frågeställning som inte på förhand är upptagen frekvent dyker upp i analysen 

kommer jag inte att blunda för den. 

8.3.1 Ämnesval 

Kriteriet som innebär att informationen som presenteras i texterna ska vara av 

samhällelig betydelse är i sig en gallring av ämnesval. Nu kontrollerar jag om det 

finns skillnader mellan tidningarnas ämnesval inom ramen för detta kriterium. 

8.3.2 Arbetsmetoder 

Det kan vara svårt att läsa ut arbetsmetoderna genom att endast läsa texten. I många 

fall redovisar journalisten ändå hur undersökningen har gjorts. Om endast en viss 

grupp har en tendens att redovisa arbetsmetoden kan det här analyseras under 

rubriken berättarteknik. 

8.3.3 Berättarteknik 

Under det här ämnet kommer jag att kontrollera hur journalisten framställer sin 

undersökning i text. Vill tidningarna poängtera att det är frågan om grävande 

journalistik eller låter dom läsarna dra sina egna slutsatser? 

8.3.4 Medverkande 
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Med medverkande menas personer som uttalar sig eller beskrivs i texterna. Vilka 

roller tilldelas de medverkande och finns det skillnader i hur många olika roller eller 

synvinklar som presenteras i en text? 

8.4 Validitet och reliabilitet 

Den operationaliserade definitionen på grävande journalistik är ganska lik den 

teoretiska vedertagna definitionen av grävande journalistik. Det borde tala för att jag 

mäter vad jag är ute efter att undersöka. Det vill säga grävande journalistik. 

 

Det är däremot svårt att säga hur väl den grävande journalistiken i Dagens Nyheter 

och Helsingin Sanomat representerar den grävande journalistikens roll i ländernas 

respektive medielanskap. I och med att de båda tidningarna är ledande 

nyhetstidningar borde ländernas journalistiska kulturer ändå avspeglas i dessa 

tidningar. 

 

Att alla texter som tidningarna publicerar under sina utrikesavdelningar har 

ignorerats i undersökningen kan betyda att en del grävande journalistik har förbisetts. 

Det här görs ändå konsekvent och båda tidningarna behandlas i alla fall likadant. 

 

Då texterna som uppfyller kriterierna för grävande journalistik grupperas enligt 

undersökt vecka görs eventuella variationer mellan veckorna överskådliga. Som den 

här uppställningen kommer att visa i resultatkapitlet är variationerna inte stora men 

kan ändå ge upphov till tvivel angående kodningen. Under den femte 

undersökningsveckan hittas nämligen inga texter som uppfyller kiterierna medan det 

under den fjortonde veckan hittas sju stycken. Det är mycket möjligt att en tidning 

bedriver mer grävande journalistik under en viss tidsperiod. Det finns ändå inga 

signaler i materialet från den fjortonde undersökningsveckan som tyder på att extra 

insatser i grävande journalistik har krävts. Det är möjligt att jag som kodare har varit 

mera alert då den fjortonde veckan undersöktes. Det bör också påpekas att samplet 

från två tidningar under 15 veckor är stort vilket i sig talar för att det kan förekomma 

variationer i kodningsförfarandet. 
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Den kvalitativa textanalysen visar att det i DN är vanligt att journalisterna puffar för 

sina undersökningar genom att använda förmuleringar som ”DN:s granskning”. Det 

här kan tänkas leda till att kodaren ägnar texter där dylika formuleringar förekommer 

mera uppmärksamhet än andra. 

 

För att säkerställa att eventuella variationer i kodningen inte ska påverka 

jämförelsetalen mellan tidningarna har jag kodat tidningarna dag för dag. Om jag i 

stället skulle ha analyserat alla DN:s tidningar först och därefter HS:s tidningar 

skulle resultatet vara vara betydligt mera känsligt för kodningsvariationer. 

 

Eftersom jag tillämpat en snarlik kvantitativ metod under min kandidatavhandling 

har jag också kunnat avända de resultaten som en provkodning för denna avhandling. 

För att ytterligare säkerställa en rättvis analys av hela materialet har jag gått igenom 

de fem veckorna som användes i kandidatavhandlingen på nytt. Tack vare 

provkodningen har jag kunnat göra upp de operationaliserade kriterierna för 

grävande journalistik mycket detaljerat på förhand. 

9. Resultat och analys 

Resultaten från den kvantitativa delen av undersökningen kommer att redovisas och 

analyseras först. Därefter presenteras iakttagelserna från den kvalitativa delen av 

undersökningen. 

9.1 Resultat från den kvantitativa undersökningen 

Det finns flera iakttagelser som kan göras i den kvantitativa delen av 

undersökningen. Fyra olika delområden kommer att presenteras. 

9.1.1 Skillnader i mängden grävande journalistik 

I Dagens Nyheter ingick 27 texter som uppfyllde kriterierna för att räknas som 

grävande journalistik under den undersökta tidsperioden. I Helsingin Sanomat ingick 

under samma tidsperiod 13 texter. DN publicerade alltså dubbelt fler texter som 

uppfyller kriterierna för grävande journalistik än HS. 



 

45 

 

 
Fig 3. Alla texter som uppfyller kriterierna för grävande journalistik i Dagens Nyheter. 

 
Fig 4. Alla texter som uppfyller kriterierna för grävande journalistik i Helsingin Sanomat. 

 

I den historiska genomgången konstaterades att den grävande journalistiken 

etablerade sig betydligt senare i Finland än i Sverige. Det kan nu ytterligare 

konstateras att i dag är den grävande journalistiken inte lika flitigt utövad på Finlands 

största morgontidning som på Sveriges motsvarande. 

9.1.2 Grävande journalistik i olika avdelningar 

Tidningarna verkar ha en rätt likadan prioritering för i vilka avdelningar grävande 

journalistik ska tillämpas. Under inrikes, ekonomi och huvudstad publicerades de 
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flesta texterna som uppfyller kriterierna för grävande journalistik. Texterna från både 

DN och HS fördelar sig på samma sätt på de här tre avdelningarna. 

 

21 av tidningarnas sammanlagt 40 texter som uppfyller kriterierna för grävande 

journalistik publiceras i avdelningen "inrikes". Andelen är litet högre i HS än i DN. 

 

Ekonomiavdelningen samlar 11 av 40 texter. Andelen är lite högre i DN än i HS. 

Den avdelning som har tredje mest texter som uppfyller kriterierna är "huvudstad". 5 

av 40 texter publicerades i den här avdelningen. 

 

 
fig 5. Alla texter som uppfyller kriterierna för grävande journalistik redovisade enligt avdelning. 

 

Sport och kultur är avdelningar där grävande journalistik sällan eller aldrig 

förekommer i materialet. I DN finns ändå en text som utgör ett undantag. 

Huvudartikelns rubrik är "Han riskerar sitt livs utvisning" och handlar om en 

femtonårig fotbollstalang som bott fem år i Sverige. Fotbollen har haft en viktig 

funktion för femtonåringen Sundays integration i samhället. Nu riskerar han att bli 

utvisad till Nigeria av migrationsdomstolen. Texten utgör ett omväxlande inslag i 

annars resultatinriktade sportavdelningar och kan utgöra ett primusexempel på hur 

grävande journalistik kan presenteras i många olika sammanhang. 

9.1.3 Grävande journalistik på olika veckodagar 

Söndag är den överlägset populäraste publiceringsdagen för grävande journalistik. 

Den här tendensen förekommer i högre grad i HS än i DN. 
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fig 6. Alla texter som uppfyller kriterierna för grävande journalistik enligt huvudartikelns 

publiceringsdag. 

 

Av alla 40 texter som uppfyller kriterierna för grävande journalistik i båda 

tidningarna är 16 texter publicerade på en söndag. Lördag och måndag är också 

populära publiceringsdagar med 6 respektive 5 texter. Det här kan bero på att den 

grävande journalistiken kräver en större tidsinsats av journalisterna än andra 

nyhetsartiklar. Därmed har texter som är ett resultat av grävande journalistik inte 

samma dagsaktuella prioritering som andra nyhetsartiklar. Redaktionen behöver 

sällan vara rädd att andra konkurrerande redaktioner ska ha gjort samma 

undersökning och behöver därför inte publicera texten så fort den är färdig. Under 

veckosluten är redaktionerna dessutom ofta bemannade i en mindre skala än under 

vardagarna trots att tjockleken på tidningarna är större. Av dessa orsaker är det 

naturligt att tidningarna väljer att publicera texterna som är ett resultat av grävande 

journalistik under veckosluten. 

 

På en söndag har HS publicerat fler än hälften av texterna som uppfyller kriterierna 

för grävande journalistik. DN har publicerat en tredjedel av texterna på en söndag. 
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9.1.4 Förekomsten av grävande journalistik enligt undersökta veckor 

Eftersom materialet delvis är fem veckor från två på varandra följande år går det att 

utläsa eventuella trender av andelen grävande journalistik. 

 
fig 7. Alla texter som uppfyller kriterierna för grävande journalistik per undersökt vecka. 

  

En inbördes jämförelse visar att HS ökar sin andel grävande journalistik under 2010 

jämfört med samma tid året innan. Under fem veckor 2009 identifierades nämligen 

bara två texter i HS som uppfyller kriterierna för grävande journalistik. Under samma 

tid ett år senare hittas däremot sex texter som uppfyller kriterierna i tidningen. Det 

här tyder på en positiv utveckling av den grävande journalistiken i HS. En utveckling 

som verkar hålla i sig i och med att fem texter som uppfyller kriterierna finns i de 

fem senast undersökta veckorna. 

 

I DN är antalet texter enligt de tre olika femveckorsperioderna nästan konstant. 

Under de första fem veckorna år 2009 uppfyllde åtta texter i DN kriterierna, nio 

texter under samma veckor år 2010 och tio texter under de följande fem veckorna år 

2010. 

 

Jämför man antalet som texter som uppfyller kriterierna för grävande journalistik 

under de tio veckor som undersöktes 2010 är skillnaden mellan tidningarna 

följaktligen mindre än om de fem veckorna från 2009 inkluderas. Under de tio 
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undersökta veckorna från år 2010 hade HS 11 texter och DN 19 texter som uppfyllde 

kriterierna. Det här signalerar att även om det fortfarande finns en klar skillnad 

mellan tidningarna under år 2010 så verkar HS utveckla sin andel grävande 

journalistik i rätt riktning. 

 

Som avslutning på resultaten av den kvantitativa undersökning kan det konstateras 

att den största och mest betydande skillnaden mellan tidningarna är att DN har 

betydligt fler texter som uppfyller kriterierna än HS. Förutom den här väsentliga 

vattendelaren talar egentligen alla övriga iakttagelser för en likriktning som snarare 

förstärker likheterna än visar på några större skillnader. 

 

Det som också bör poängteras är att HS förefaller ha ökat sin andel grävande 

journalistik år 2010 jämfört med året innan. Även om HS har en bit kvar för att 

uppnå samma nivå som DN visar trenden åt rätt håll. 

9.2 Resultat från den kvalitativa undersökningen 

Resultaten av genomgången av texterna som uppfyller kriterierna för grävande 

journalistik presenteras temavis. 

9.2.1 Skillnader i ämnesval  

De ämnen där tidningarna väljer att bedriva grävande journalistik är egentligen 

ganska likadana i både DN och HS. Tre ämnen kan sammanfatta båda tidningarnas 

prioriteringar. 

 

A. Granskning av makthavare 

I både DN och HS handlar en stor del av texterna som uppfyller kriterierna för 

grävande journalistik om myndigheters, företags eller politikers verksamhet. Hälften 

av alla DN:s texter som uppfyller kriterierna kan räknas till den här kategorin. 

 

Flera texter i DN anklagar myndigheterna för förseelser. Polisen kritiseras i flera 

texter för att använda sig av bristande arbetsmetoder och försäkringskassan 

misstänks använda alltför mycket pengar på att införa ett nytt it-system. 
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Stora företag är också föremål för DN:s granskning. Läkemedelsindustrin granskas i 

två texter, bankernas bonussystem i en och energibolagen utnyttjande av statens 

miljöstöd i en annan. Även biltillverkaren Saab lyfts fram både då det gäller 

mutmisstankar mot företaget och då Saab ska få en ny ägare som har skumma affärer 

i bagaget. 

 

Politiker och makthavare som utgörs av enskilda personer utsätts också för DN:s 

undersökningar. I en text granskas telefonkostnaderna för borgarråden i Stockholms 

stadshus. I en annan text avslöjas tvivelaktiga värvningsmetoder för att få fler 

medlemmar till partiet medan en tredje text koncentrerar sig på det politiska spelet 

under klimatmötet i Köpenhamn. 

 

En tredjedel av texterna som uppfyller kriterierna i HS handlar om granskning av 

makthavare. En berättar om Nokias hårda lobbning för att få till stånd en ny lag. En 

annan text synar ett finländskt bolag som italienska maffian misstänks använda till 

att tvätta pengar. I en tredje text kritiseras den högsta domstolens sätt att tillsätta nya 

medlemmar. 

 

Båda tidningarna granskar också hjälporganisationernas provisioner. HS avslöjar att 

genom donationer via nätet eller via en sparbössa går största delen av den donerade 

summan till ändamålet. Dagen efter publicerar DN en liknande granskning där de 

visar hur mycket av skänkta pengar för katastrofhjälp olika hjälporganisationer tar till 

annat bruk. 

 

B. Granskning av olika människors rättigheter 

En fjärdedel av texterna som uppfyller kriterierna för grävande journalistik i DN och 

en nästan lika stor del av texterna som uppfyller kriterierna i HS handlar om 

människors rättigheter. 

 

Asylsökandes och minoriteters rättigheter tas upp i skilda texter i DN samt även 

prostituerades situation i Köpenhamn. DN drar en lans dras för arbetstagarnas 

rättigheter då en text granskar de hårda arbetsvillkoren på it- och telefonbolagens 

kundbetjäningar. Arbetstagare på olika företag lyfts också fram i och med DN:s 
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genomgång av vilka arbetsgivare som gör löneavdrag på grund av förseningar som 

orsakats av snökaoset. 

 

HS visar bland annat att personer utan permanent uppehållstillstånd i Finland riskerar 

att utvisas mycket effektivt om de gör sig skyldiga till drogbrott. Även i HS lyfts 

arbetstagarnas rättigheter fram då problemen i kärnkraftsbygget i Olkiluoto 

behandlas. 

 

C. Granskningar inom den sociala sektorn 

Det tredje stora ämnet är granskningar inom den sociala sektorn. En tredjedel av 

texterna som uppfyller kriterierna i HS behandlar detta ämne. Här finns den största 

skillnaden mellan tidningarna eftersom bara en av sju texter som uppfyller kriterierna 

i DN handlar om den sociala sektorn. 

 

HS skriver om bristfälligheterna i anonyma aidstest, visar på tragiska historier då 

minderåriga omhändertas, berättar om utslagna ungdomar samt avslöjar att 

barnmorskor ofta saknar direktiv för hur de ska agera då de stöter på omskurna 

gravida kvinnor. 

 

Båda tidningarna har granskat antalet kejsarsnitt i länderna. DN visar att Stockholms 

populäraste BB gör flest kejsarsnitt av alla BB:n i hela landet. Enligt texten ska 

kejsarsnitt bara göras om det är nödvändigt. Ändå gör Danderyds sjukhus många 

kejsarsnitt trots att födseln verkar normal. En månad senare gör också HS en 

liknande undersökning om kejsarsnitt. HS visar att antalet kesjarsnitt inte ökar i 

Finland trots att det gör det i många andra länder. I Finland har föderskan dessutom 

aldrig möjlighet att välja om hon vill föda med kejsarsnitt, vilket enligt texten kan 

vara problematiskt. 

 

För att sammanfatta detta kapitel om ämnesvalen kan det konstateras att skillnaderna 

på det stora hela är små mellan tidningarna. Det är det närmast slående hur likadan 

prioritering tidningarna verkar ha. Ämnena är för övrigt sådana som traditionellt kan 

förknippas med just grävande journalistik. Avslöjanden om myndigheters 
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förehavanden, missförhållanden och den enskilda individens rättigheter är typiska 

sådana ämnen. 

9.2.2 Skillnader i arbetsmetoder 

Skillnader i arbetsmetoder är kanske den mest intressanta punkten när det gäller 

redaktionernas satsningar på grävande journalistik. Även om den här metoden inte 

bäddar för särskilt utförliga observationer gällande arbetsmetoder går det ändå att 

utläsa journalisternas arbetsmetoder förvånansvärt ofta. 

 

De arbetsmetoder som används i texterna som uppfyller kriterierna i både HS och 

DN är i grund och botten ganska likadana. Trots att antalet texter är begränsat för att 

kunna generalisera finns det två iögonfallande skillnader i arbetsmetoderna.som i alla 

fall kan diskuteras. Den första skillnaden är att DN oftare gör egna småskaliga 

undersökningar för att skapa statistiska belägg för ett påstående, ett fenoment som 

inte noterades i HS:s texter. Den andra skillnaden är att HS har tagit läsarna till hjälp 

för att samla in erfarenheter i ett ämne, något som inte noterades för DN:s del. 

 

För att kunna bevisa ett påstående behövs övertygande argument. Ofta kan dessa 

argument gå att utläsa ur statistik om sådan finns att tillgå. Ibland kan frågeställning 

dock vara så färsk att ingen statistik finns uppgjord eller så har ingen tidigare 

grubblat över samma fenomen. Bland DN:s texter som uppfyller kriterierna för 

grävande journalistik finns ett återkommande knep som journalisten har tagit till för 

att lösa detta problem. Journalisten har gjort den statistiska undersökningen själv. 

 

Exempel på det här är texten där huvudartikeln har rubriken "Efter snökaoset väntar 

löneavdrag". Frågeställning är om och i så fall vilka arbetsgivare som gör löneavdrag 

om arbetstagaren kommer försenad på grund av de trafikproblem som det massiva 

snöfallet har orsakat. För att få reda på detta har DN-journalisten själv ringt runt till 

ett antal företag i Stockholm. Ett annat exempel är texten med rubriken "Svårt få 

förskoleplats trots garanti" som handlar om att trots att barn som ska börja förskolan 

borde vara garanterade en plats i kommunal förskola lyckas detta inte alltid. För att 

få den möjligast färska statistiken över detta har journalisten själv ringt runt till 14 

stadsdelar i Stockholm och länets 26 kommuner. 
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Med samma teknik kan DN att alla andra stora banken använder sig av liknande 

tvivelaktiga bonusar till mäklarna på samma sätt som statliga SBAB gör. DN har 

också med hjälp av en egen enkät till hjälporganisationer kartlagt deras procentandel 

av insamlingarna till katastrofhjälp som går till organisationerna själva. 

  

I de texter som uppfyller kriterierna i HS finns inte denna arbetsmetod presenterad 

över huvud taget. Andra liknande sätt att själv skapa statistik som inte finns från 

tidigare noteras trots allt också i HS. Genom att till exempel gå igenom befintlig 

statistik eller samköra två olika statistiska material kan man skapa en ny sorts 

statistik ur redan befintlig statistik. Exempel på detta återfinns i både DN och HS.  

 

För texten "Murrosikäisiä lapsia otetaan eniten huostaan" (Det är främst barn i 

puberteten som omhändertas) har HS tagit hjälp av läsarna för att samla in 

erfarenheter kring omhändertagning av minderåriga. Det här är en arbetsmetod som 

inte noteras i DN:s texter som uppfyller kriterierna för grävande journalistik. 

 

Båda tidningar testar också själva på hur någonting fungerar. Här har det tillämpats 

en enklare form av wallraffning, det vill säga att journalisten inte uppger att han är 

journalist utan med egna ögon kontrollerar hur någonting förhåller sig. I Sverige 

trädde det år 2010 en ny bestämmelse i kraft som säger att den som vill ska ha rätt att 

tala finska med myndigheterna. DN testar detta i texten "Talar du finska får du 

nobben" genom att en journalist som kan tala finska ringer upp olika myndigheter 

och framställer ett ärende som myndigheten ansvarar för. I samtliga fall misslyckas 

myndigheterna med att betjäna frågeställaren på finska. I Helsingfors finns en aids-

stödcentral där man kan testa sig anonymt. För att kontrollera om detta verkligen 

fungerar låter journalisten testa sig anonymt. Journalisten upptäcker att detta inte 

lyckas prickfritt och publicerar sina erfarenheter i texten " Rahapula uhkaa Aids-

tukikeskusta" (Aids-stödcentralen i farozonen på grund av pengabrist). 

 

I vissa fall har journalisten inte kompetens att själv utvärdera ett material. I sådana 

fall är det bäst att låta någon som kan göra det. Både HS och DN har låtit 

utomstående experter ta ställning till material som redaktionen har sammanställt. I 
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texten "Dna-bevis undanhölls i mordfall" låter DN en pensionerad kriminaltekniker 

gå igenom polisens tekniska utredning mot en eventuellt oskyldigt dömd person. För 

att testa hållbarheten av slalomhjälmar i texten "Skäl att se upp i backen" låter DN 

Sveriges tekniska forskningsinstitut sköta testandet. Då HS granskar hur Högsta 

domstolen utser sina egna medlemmar i texten " Päätös, josta ei voi valittaa" (Ett 

beslut som inte kan överklagas) har journalisten har låtit en utomstående professor 

från Lapplands universitet utvärdera medlemmarnas specialområden. 

 

Föruom de arbetsmetoder som nämnts förekommer det många hänvisningar till olika 

dokument, anonyma källor och enskilda personer som alla på sitt sätt ger belägg för 

påståendet som texterna presenterar. 

 

Den tydligaste skillnaden mellan tidningarna i fråga om arbetsmetod är att DN:s 

journalister förefaller göra egna undersökningar för att få fram statistiska belägg i 

högre grad än journalisterna på HS. Det här behöver ändå inte betyda att HS skulle 

använda sig av denna metod mera sällan än DN i alla sina artiklar. Det är nämligen 

möjligt att HS tillämpar denna metod oftare i artiklar som inte faller inom ramarna 

för grävande journalistik. I denna avhandling är det trots allt den grävande 

journalistiken som är i fokus och kan vi konstatera att bland de texter som uppfyller 

kriterierna för grävande journalistik verka HS tillämpa egna statistiska 

undersökningar restriktivt. 

 

Att journalisten själv samlar in statistiska belägg kan verka som en trivial metod. 

Resultaten skulle naturligtvis vara mera trovärdiga om de kan beläggas med 

vetenskapliga metoder som journalisterna sällan använder sig av. Jag tycker ändå 

inte att denna metod ska förringas. Om det helt enkelt inte finns färsk statistik att 

tillgå i en angelägen frågeställning är det tvärtom värt att uppmuntra journalisten till 

att inte vara rädd för att göra sin egen undersökning. Det kan initiera vetenskapliga 

analser av frågeställningen i sinom tid. 

 

Att  låta andra experter utföra en del eller hela undersökningen för tidnigens räkning 

kan anses problematiskt med tanke på objektiviteten. Eftersom journalisterna tydligt 

uttryckt vem som står för undersökningen i de fall som påträffats i detta matrial är 



 

55 

 

man i alla fall ärlig med hur undersökningen har gjorts. I många ämnen måste 

journalisten förlita sig på en utomstående expert, och ifall journalisten anar minsta 

tvivel i dennes utsago är det upp till journalisten att gå vidare med undersökningen så 

att det inte finns några tveksamheter kring sanningshalten i bedömningarna. 

9.2.3 Skillnader i berättarteknik 

Som tidigare konstaterades finns det några texter i tidingarna som har närapå 

identiska ämnen. Bland dessa finns det även texter där arbetsmetoden är densamma. 

Ett exempel är texterna där DN-journalisten följer med en husläkare och HS-

journalisten en diakoniarbetare som träffar utslagna människor. Den svenska 

husläkaren söker upp hemlösa människor och hjälper dem. Den finländska 

diakoniarbetaren söker upp utslagna ungdomar och försöker hjälpa dem. 

 

Då journalisterna presenterar de utslagna människorna kan det noteras att DN-

journalistens berättarteknik går ut på att presentera de hemlösa som en (bortglömd 

och utstött) del av i samhället medan HS-journalisten inte gör några samhälleliga 

kopplingar utan väljer att endast skildra de tragiska människoödena som de är. 

 

DN:s ingress lyder "Medan kylan fortsätter och den politiska diskussionen om 

hushållsnära tjänster pågår i medierna reser allmänläkaren Rolf Byström runt i 

Stockholm och besöker de hemlösa. De jag möter lever som i en annan galax, säger 

han." Ingressen i HS är fri från samhällskopplingar: "Allt fler utslagna unga är helt 

hjälplösa i sitt eget liv. De har varken arbete eller bostad och klarar inte av att söka 

hjälp för sina problem. Den uppsökande ungdomsverksamheten försöker få dem på 

fötter." 

 

DN-journalisten fortsätter att göra påminnelser om att dessa människor lever i 

samma värld som alla andra till exempel genom att skriva "Vi ska vidare till slussen, 

mitt i Stockholms hjärta ... Nära rockklubben Debaser står en ring av gröna sotunnor, 

stadens sopkärl. Här finns gott om skitiga madrasser, presenningar och råttor." HS-

journalisten sparar läsaren från alla kopplingar till platser och offentliga diskussioner 

utan ställer de utsatta som enskilda fall utan koppling till samhället.  Det måste 

ändå påpekas att den här iakttagelsen bara gäller dessa specifika artiklar. Den här 
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iakttagelsen kan förklaras med skillnader i berättarteknik mellan enskilda 

journalister. Trots att iakttagelsen kan vara intressant i sig går det inte att generalisera 

utifrån den. 

 

Det finns däremot en skillnad mellan texterna som uppfyller kriterierna för grävande 

journalistik i tidningarna som det går att dra en slutsats utifrån. DN verkar nämligen 

ha en tendens att oftare vilja poängtera i text då en egen undersökning har gjorts. 

"DN kan avslöja att..", "DN:s granskning visar..." och "DN har fått tillgång till..." är 

alla citat från ingresser i texter. Ibland använder DN till och med en bildbyline med 

formuleringen "DN granskar". 

 

I den mån liknande formuleringar förekommer i HS är de inte alls lika fokuserade på 

att poängtera att tidningen har haft en aktiv roll i processen. "Enligt de uppgifter som 

har nått Helsingin Sanomat.." eller "Enligt Helsingin Sanomats källor.." är några 

formuleringar som finns några gånger i texterna som uppfyller kriterierna. Men desto 

större antydningar om att HS skulle "avslöja", "granska" eller "kartlägga" någonting, 

som DN gärna gör, finns inte utskrivet. 

 

Det här visar på en klar skillnad i kulturen mellan länderna. I Sverige verkar det vara 

mera kutym att framhålla sin egen undersökning medan journalisterna i Finland 

koncentrerar sina ord på att presentera själva nyheten. 

9.2.4 Skillnader i medverkande 

Räknar man hur många personer som uttalar sig i texterna som uppfyller kriterierna 

för grävande journalistik blir medeltalet någorlunda detsamma för båda tidningarna. 

Tre personer uttalar sig i genomsnitt i både DN:s och HS:s texter. Hur många 

personer som journalisterna verkligen har intervjuat för sin undersökning är omöjligt 

att utläsa bara genom att läsa artiklarna. 

 

I kapitel 2.3 citeras Jonathon Calvert som säger att då journalisten ringer 100 samtal 

kan det kallas grävande journalistik. I DN:s texter som uppfyller kriterierna finns det 

ändå undersökningar som har gjorts utan tecken på en enda intervju. Till exempel i 

texten med huvudrubriken "Rysk Saabfinansiär med knackiga affärer" har 
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journalisten gått igenom Saabfinansiären Vladimir Antonovs bolags 

kvartalsrapporter och årsredovisningar och kan visa på osäkerheter i 

investeringsstrategierna. 

 

Förutom det ovan nämnda exemplet verkar DN ändå sträva efter att alltid försöka 

ställa någon ansvarig till svars för resultatet av sin undersökning. I HS sker detta inte 

lika ofta. Ett exempel är texten om Nokias lobbning för att få igenom en ny lag. Trots 

att ämnet inbjuder till att ställa beslutsfattarna till svars för hur de låter Nokia 

påverka politiken görs ingen sådan intervju. I stället refereras politikers reaktioner på 

texten i artiklar som publiceras i efterhand. 

 

DN förefaller också oftare än HS intervjua ett så kallat case, som syftar på någon 

som berörs på ett konkret plan av problemet. Texten om Nokia kan även tjäna som 

exempel på detta. Den nya lagen som HS ger smeknamnet Lex Nokia inskränker 

nämligen på arbetstagarnas rättigheter och yttrandefrihet. Ändå är det ingen berörd 

arbetstagare som kommer till tals i texten. 

9.2.5 Olika typer av uppföljningar 

Som poängterades i metodbeskrivningen i kapitel 8.3 var jag beredd på att ta med 

ytterligare aspekter i den kvalitativa analysen som inte är bestämd på förhand. Det 

här kapitlet om olika typer av uppföljningar är ett resultat av en iakttagelse som jag 

inte kunde förutse på förhand. 

 

Då jag gick igenom materialet för att hitta texter som uppfyller kriterierna slogs jag 

av hur DN förefaller följa upp en artikel med en ny artikel oftare än HS. I analysen 

noterade jag det här fenomenet och bland de texter som uppfyller kriterierna finns det 

flera exempel där DN:s texter i själva verket består av flera olika artiklar som 

tillsammans utgör texten som uppfyller kriterierna för grävande journalistik. Även 

om artiklarna i vissa fall kan sägas uppfylla kriterierna för grävande journaliastik på 

egen hand räknas de ändå bara som en text i sådana fall där ämnet är så snarlikt att 

det är klart att artiklarna är baserade på samma undersökning. Jag har identifierat tre 

typer av uppföljningar som jag kort belyser med exempel. 
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A. Planerad uppdelning 

Om resultatet av redaktionens undersökningen är omfattande och mångsidigt kan 

journalisten dela upp slutsatserna i flera olika texter. I materialet finns några exempel 

i DN där undersökningen troligtvis är den samma men texterna som publiceras efter 

varandra angriper ämnet från olika synvinklar. 

 

I artikeln "Större lån ger mer i bonus" avslöjar DN att de anställda på statliga banken 

SBAB får större bonusar om de lånar ut mer pengar till bostadsköpare. Det här kan 

öka bankens risktagning och de andra storbankerna uppger att de inte har ett liknande 

system. Följande dag avslöjar DN att SBAB ger hemliga provisioner till mäklare som 

rekommenderat kunder att ta sitt bolån hos SBAB. Fastighetsmäklarlagen förbjuder 

provisioner för kringtjänster. Några dagar senare avslöjar DN att också flera andra 

banker betalar liknande provisioner till mäklare. 

 

Artiklarna är sannolikt ett resultat av en undersökning och därför räknas de som en 

text. Det här sättet att spjälka upp resultatet av en undersökning är ändå värt att lyfta 

upp eftersom det visar hur en lyckad undersökning kan ge flera artiklar. Det här kan 

vara ett argument för grävande journalistik ifall en redaktion är rädd för att inte 

lyckas fylla tidningen om man ägnar sig åt tidskrävande grävande journalistik. Det 

nämnda exemplet visar ändå hur tidningen kan belönas med flera stora artiklar som 

ett resultat av undersökningen, i stället för bara en enda. 

 

Det finns också ett exempel på detta i HS. Tidningen bad läsarna att skicka in sina 

erfarenheter av myndigheternas omhändertagning av barn. Tidningen fick många 

berättelser som betjänade som underlag till flera artiklar som publicerades med en 

veckas mellanrum. I artiklarna problematiseras och angrips myndigheternas 

omhändertaganden av barn ur olika synvinklar. 

 

 B. Uppföljning av reaktioner 

Ibland utlöser redovisningen av redaktiones undersökning händelser som resulterar i 

fler artiklar. DN har till exempel i artikeln "Ruwaida ringde för 44 575 skattekronor" 

granskat mobiltelefonkostnaderna för de tolv borgarråden i Stockholms stadshus. 
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Miljöpartiets oppositionsborgarråd har den överlägset största telefonräkningen. 

Något som betalas med skattemedel. 

 

Det här väcker kritik från både det egna partiet och andra håll. Kritiken redovisas i 

artiklar de följande dagarna. Dessutom visar det sig att hon har brutit mot stadens 

regelverk genom att inte använda prefix då hon ringer privata samtal. Kritiken och 

den här upptäckten framkommer på grund av den första artikeln, men var antagligen 

inte planerade från början. På det här viset följer DN alltså upp sin första artikel om 

undersökningens resultat. 

 

C. Fördjupning av undersökningen 

Då en undersökning är genomförd och alla artiklar om den publicerade kan 

redaktionen fråga sig om det finns skäl att fördjupa undersökningen på någon punkt. 

Bland de texter som uppfyller kriterierna för grävande journalistik finns det några i 

DN som behandlar samma tema men som baserar sig på olika undersökningar. 

 

Texten med huvudrubriken "Priserna höjdes vid avreglering" visar resultatet av DN:s 

prisjämförelse av de 30 mest sålda läkemedlen före och efter avregleringen. En del 

receptfria läkemedel avreglerades nämligen hösten 2009 så att de får säljas i vanliga 

butiker. Undersökningen visar att läkemedelsindustrin i samband med avregleringen 

höjde priset på många mediciner. En förklaring till prishöjning är enligt branschen 

ökande forskningsutgifter. 

 

Tre veckor senare publicerar DN texten "Reklamsatsningar gör läkemedlen dyra" där 

journalisten nu har granskat orsaken till prishöjningen. DN avslöjar nu att det inte är 

ökad forskning som pengarna satsas på utan reklam. På det här viset resulterade 

alltså den första undersökningen i en förklaring som DN med en uppföljande 

undersökning kunde visa vara felaktig. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att DN verkar vara bättre än HS på att tänka till då 

det gäller olika möjligheter att gå vidare på ett ämne. Det konstaterades redan i 

kapitel 9.2.4 att DN oftare belyser ett ämne med att intervjua någon som berörs av 

problematiseringen samt att DN oftare ställer den ansvariga till svars för 
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missförhållandet. Alla de här iakttagelserna talar för att DN har en bättre grund för 

planering både vad gäller den enskilda texten och kommande uppföljningar. 

11 Diskussion 

Avslutningsvis ska jag ta upp de väsentligaste slutsatser och diskutera deras 

betydelse. Jag kommer också att utvärdera metoden som har använts och ge några 

tankar kring en vidare forskning i ämnet. 

11.1 Slutsatser 

Den grävande journalistiken har etablerats några decennier senare i Finland än i 

Sverige. Det finländska samhället har sedan 1970-talet genomgått en större 

förändring än det svenska i riktingen mot ett öppnare medieklimat. Trots att Finland 

har haft mycket att ta igen för att förutsättningarna för den grävande journalistiken 

ska komma på samma startlinje som i Sverige har skillnaderna i förutsättningarna 

varit marginella de senaste årtiondet.  

 

Även om det i dag finns en del skillnader i ländernas lagstiftning, som kan påverka 

den grävande journalistiken, är den största orsaken till en skillnad förmodligen 

kulturellt bunden. I materialet har det inte egentligen framkommit några tecken på att 

de skillnader i lagstiftningen som tas upp i avhandlingen skulle ha utgört varken 

hinder eller drivkraft bakom den grävande journalistiken. 

 

Trots att Dagens Nyheter i den här undersökningen kunde presentera betydligt fler 

texter som kan klassificeras som grävande journalistik under den undersökta 

tidsperioden, tyder resultaten ändå på att Helsingin Sanomat har en positiv 

utveckling gentemot mera grävande journalistik. Tidningen hade nämligen en större 

mängd texter som uppfyllde kriterierna för grävande journalistik i materialet från år 

2010 jämfört med materialet från år 2009. 

 

Förutom själva kvantiteten av grävande journalistik i tidningarna finns det tecken 

som tyder på att HS följer en mer avvaktande linje gentemot grävande journalistik än 

vad DN gör. 
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Den kvalitativa analysen tar bland annat fasta på att DN aktivare marknadsför sin 

grävande journalistik mera aktivt än HS. Det här är knappast ett fenomen som är 

typiskt för nämnda tidningar utan skillnaden är antagligen mer nationsbunden. 

Eventuellt kan det förklaras med att journalisterna i Sverige tror att grävande 

journalistik tilltalar läsarna och vill därför poängtera när det är fråga om grävande 

journalistik. 

 

Grävande journalistik kan också vara en statusfråga för tidningarna. Ju mer grävande 

journalistik desto bättre anseende. Därför kan det anses naturligt att en tidning vill 

marknadsföra sin grävande journalistik. Att HS inte gör det i samma utsträckning 

visar antingen på att tidningen inte är intresserad av att "skryta" över sina bedrifter 

eller att det inte finns orsak att göra det eftersom grävande journalistik i Finland inte 

ger någon bättre genklang hos läsarna än annan typ av journalistik. Det här är på ett 

sätt överraskande eftersom det tidigare konstaterades att den grävande journalistiken 

har en viktig samhällelig betydelse och att det därmed borde ligga i tidningarnas 

intresse att marknadsföra dylika satsningar. 

 

DN visar också att de kan få ut mera resultat av sin grävande journalistik än vad HS 

får. Förutom att DN visar att de kan planera sina enskilda artiklar mera utförligt i 

fråga om vem som ska intervjuas lyckas de också med att göra flera artiklar av 

samma undersökning eller frågeställning. Det här ger ett mångsidigt och mera 

lönsammare intryck än den planering som verkar ligga bakom HS:s texter. 

 

I den kvalitativa analysen konstaterades det också att DN ofta gör en egen 

undersökning för att samla in statistik som annars inte finns tillgänglig för det 

aktuella ämnet. Det här knepet observerades inte i HS och tyder på en viss 

försiktighet gentemot egenhändigt utförda statistiska undersöknigar. Det möjligt att 

finländska journalister av tradition har en större respekt och förtroende för 

myndighter och makthavare än sina svenska kolleger. Det antagandet kunde förklara 

varför journalisterna på HS hellre förlitar sig på statistiken som finns tillgänglig även 

om den inte direkt beskriver ämnet som redaktionen undersöker. 
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11.2 Utvärdering av undersökningens metoder 

Den kvantitativa metoden med fyra kriterier för när en text kan klassificeras som 

grävande journalistik har mig veterligen inte använts tidigare. Tack vare min 

provkodning kunde jag göra upp reglerna för hur kriterierna ska tillämpas relativt 

noggrant. Här har jag inte tillåtit några ändringar av tillämpningen under kodningens 

gång. Det har varit en trygghet samtidigt som en viss osäkerhet gällande det fjärde 

kriteriets betydelse har framträtt några gånger (se kapitel 11.3). 

 

Om tyglarna i den kvantitativa metoden var spända så var de definitivt lösa i den 

kvalitativa delen. Det här var både en styrka som gav mig möjlighet att inkludera 

flera insikter och en svaghet vad gäller trovärdigheten. Sättet att dela upp 

huvudpunkterna i vissa undergrupper var någonting som jag kom på under analysens 

gång. Likaså den femte huvudpunkten "olika typer av uppföljningar". De här 

iakttagelserna kunde jag inte föreställa mig på förhand. Det här sättet att ta in nya 

element i analysen gör ändå att trovärdigheten för slutsatserna blir lidande. Om en ny 

iakttagelse görs när det endast återstår några få texter att analysera finns det skäl att 

misstänka att de texter som redan analyserats inte har granskats ur samma 

infallsvinkel. Jag har ändå försökt att analysera alla texter igen med en ny 

frågeställning då en sådan har uppstått. 

 

Jag gjorde även ett försök att kvantifiera en del av resultaten i den kvalitativa 

metoden. Ett tecken på det här är då skillnaderna i arbetsmetoderna i kapitel 9.2.1 

presenteras enligt hur stor andel av texterna som finns i olika kategorier. Det här 

visade sig vara mycket svårt i och med att klara riktlinjer för olika kategorier 

saknades. Som redovisningen av de kvalitativa resultaten visar kunde jag inte heller 

påvisa någon nämnvärd skillnad mellan tidningarna med detta försök. 

 

Analysen av journalisternas arbetsmetoder överträffade ändå förväntningarna i och 

med att det ofta gick att utläsa hur journalisten hade gått till väga bara genom att läsa 

artiklarna. Med den här metoden bör det dock poängteras att man aldrig till fullo kan 

kartlägga vilken arbetsmetod journalisterna använt sig av. I synnerhet eftersom HS 

mer sällan framhäver sina arbetsmetoder som hänvisar till grävande journalistik. 
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En annan aspekt som jag inte över huvud taget har kunnat ta ställning till med den 

här metoden är hur många journalistiska undersökningar som gjorts som inte har 

resulterat i någon text som uppfyller kriterierna för grävande journalistik. 

 

Som jag redan nämnde i kapitel 6.3 finns det alla orsaker att misstänka att David 

Silvermans varning om att oerfarna forskare har en tendens att säga litet om mycket i 

stället för mycket om litet inte riktigt har gått hem. Mitt mål har ändå hela tiden varit 

att ringa in den grävande journalistiken från olika infallsvinklar, något som både har 

försvårats och gett motivation på grund av att det inte har gjorts på detta sätt förut. 

11.3 Utvärdering av definitionen av grävande journalistik 

Några gånger under genomgången av materialet har jag stött på artiklar där det är 

svårt att komma på vem som vill hålla informationen hemlig även om artikeln i 

övrigt har en karaktär av grävande journalistik. Det här väcker frågan om det fjärde 

kriteriet verkligen borde tillämpas absolut. Det fjärde kriteriet säger nämligen att det 

måste finnas någon som tjänar på att informationen inte tas fram. 

 

En artikel som belyser den här problematiken har rubriken ”Spräckt snöbudget kan 

bli trafikfara” och ingår i DN den 18 februari 2010. Redaktionen har ringt runt till 28 

kommuner och konstaterar att majoriteten av kommunerna kommer att överskrida 

budgeten för snöröjningen. Som en följd av detta kommer kommunerna att skära ner 

underhåll av vägarna vilket i sin tur sänker ambitionsnivån för trafiksäkerheten. 

 

Artikeln uppfyller alla kriterier förutom det fjärde. Det är svårt att kunna peka ut 

någon som inte vill att den här aspekten av det massiva snöfallet ska tas fram. Ändå 

är artikeln viktig och redaktionen har uppenbarligen fått jobba för att genomföra 

undersökningen. Andra teman där det ibland är svårt att hitta någon som vill hålla 

informationen hemlig är sociala problem och attityder gentemot folkgrupper. 

 

Som framkommer i kapitel 3 används ofta kriteriet för att någon vill hålla 

informationen hemlig då grävande journalistik ska definieras. Både den nederländska 

och den finländska föreningen för grävande journalistik utgör emellertid undantag 

och ignorerar detta krav i sina definitioner. De anspelar endast på grundlig och 
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kritisk journalistik. Då Nils Hanson definierar grävande journalistik vill han inte 

heller inkludera kriteriet på att någon vill dölja uppgifterna. Han säger att "en 

reporter kan exempelvis blottlägga allvarliga systemfel i samhället utan att de 

ansvariga försöker dölja uppgifter" (Hanson 2009, 15). Med facit på hand är jag 

benägen att hålla med honom. 

 

Som utgångspunkt tycker jag att kravet på att någon vill hålla informationen hemlig 

gott och väl kan tillämpas på definitionen av grävande journalistik. Men som denna 

studie visar bör kravet ändå inte tillämpas absolut. Det finns information av stor 

samhällelig betydelse som kräver en redaktionell undersökning för att få fram men 

som ingen direkt vill hålla höljd i dunkel. 

11.4 Vidare forskning 

För att gå vidare på den här avhandlingens tema kunde man till exempel jämföra en 

eller flera svenska och finländska redaktioner som i huvudsak bedriver grävande 

journalistik. Vid första anblicken verkar det som om de svenska redaktionerna för 

grävande journalistik har mera resurser än alla finländska motsvarigheter. Det här 

kan försvåra en rent innehållsmässig jämförelse eftersom mera tid för journalisten 

borde betyda en grundligare journalistisk produkt. Därför borde man i en sådan 

jämförelse ta faktorer i beaktande som inte går att utläsa enbart ur de journalistiska 

alstren. På det viset kunde samtidigt en mera grundlig kvalitativ analys av 

redaktionernas arbetsmetoder göras.  
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