
Datajournalistik är ett växande område inom journalistiken. 
Det handlar både om hur man använder datorn för research 
och analys av stora datamängder och om hur detta kan 
visualiseras i till exempel interaktiv grafik och nya typer av 
tjänster. 

I denna studie görs den första större innehållsanalysen av 
svensk datajournalistik, både av var den återfinns, vad den 
berättar om och hur den presenteras. I studien finns också 
en översikt över den växande internationella forskningen 
kring datajournalistik. Studien är gjord av Sanna Volny, lärare 
i journalistik vid Södertörns högskola och ansvarig för den 
fristående kurs i datajournalistik som getts sedan 2015.
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Abstract 
Intresset för datajournalistik har ökat både på redaktionerna och 
inom forskningen det senaste decenniet i takt med att tillgången på 
data har ökat och därmed behovet av att kunna hitta nyheter och 
berätta med hjälp av data. 

De flesta tidigare studier om datajournalistik har utgjorts av 
intervjuer med verksamma datajournalister och bland annat under-
sökt olika ideal. Men det finns få kvantitativa studier av vad data-
journalisterna faktiskt gör, och av svensk datajournalistik. 

Den här uppsatsen syftar till att med innehållsanalytiska meto-
der beskriva och analysera datajournalistik som publicerats i 
svenska medier de senaste fem åren, och som journalister själva 
lyfter fram som exempel på datajournalistik. 

Urvalet är 91 datajournalistiska projekt som lämnats in som 
bidrag till NODA (Nordic Data Journalism Awards) eller som pub-
licerats i Facebookgruppen Datajournalistik mellan 2013 och 2017. 

Ur en genomgång av tidigare forskning om datajournalistik 
har fyra olika ideal identifierats: Ett undersökande, ett veten-
skapligt, ett entreprenöriellt och ett från hackerkulturen, vilka 
utgör grunden för en analysmodell. Dessutom undersöks vilka 
producenterna är, vilka ämnen som är vanligast, vilka metoder 
och datakällor som används och hur publiken inbjuds att ta del av 
data och att vara delaktiga utifrån teorier om interaktivitet. 

Resultatet visar att datajournalistiken i denna undersökning 
ofta bygger på unika data, det vill säga självständig research, och 
att det undersökande idealet är relativt starkt. Trots att datajour-
nalistik sägs präglas av hackerkulturens ideal om samarbete och 
deltagande är det ofta få producenter och yrkesroller bakom varje 
publicering och publiken bjuds sällan in att delta i processen. 

Nyckelord: Datajournalistik, databasjournalistik, datadriven journalistik, 
NODA, Nordic Data Journalism Award, Computer-assisted reporting, 
CAR, precision journalism, computional journalism. 



 
 

 

 



 
 
 

 

Förord 

Datajournalistik har utvecklats som både en arbetsmetod och en 
presentationsform i fördjupande och undersökande journalistik. 
De senaste åren har Södertörns högskola utvecklat kurser i data-
journalistik, och under åren 2012–14 samlade Södertörn journa-
lister från ledande medieföretag i ett Vinnovaprojekt för att ut-
veckla metoder i datajournalistik. 2014 och 2018 var Södertörn 
värd för den årliga nordiska konferensen NODA som samlar 
både forskare och journalister runt datajournalistik. 

Det finns inte särskilt mycket forskning om datajournalistik på 
svensk botten. Därför fyller denna studie av Sanna Volny ett vik-
tigt kunskapsbehov. Hon är lärare och forskare vid Södertörn, och 
studien är gjord som en magisteruppsats i journalistik. Den ger 
både en översikt över internationell forskning om datajournalistik 
och en bild av den svenska datajournalistiken under åren 2013–17. 
Studien blir en bra utgångspunkt för fortsatt forskning runt data-
journalistik, både som arbetsmetod och presentationsform. 

Huddinge, januari 2019 
Gunnar Nygren 

Professor i journalistik 
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1. Inledning 

En sen kväll i början av 2015 plingar det till i den tyske ekono-
mijournalisten Bastian Obermayers laptop och i mejlen finns ett 
meddelande som skulle kunna vara taget från en spionfilm:  

Hello. This is John Doe. Interested in data? I’m happy to share 
(Obermayer & Obermaier, 2016, s. 7). 

Med data, skulle det visa sig, menade den anonyma källan över 
elva miljoner mejl, avtal, överföringar och andra dokument, totalt 
2,6 terabyte data, som läckt från den Panamabaserade advokat-
byrån Mossack Fonseca. 

Dokumenten var världens hittills största läcka. Om varje do-
kument antas vara två sidor långt och man skrev ut och staplade 
dem på varandra skulle högen nå upp till Empire State Building 
fem gånger om. Att hitta nyheter i dessa hade inte varit möjligt 
utan journalister och utvecklare som kunde automatisera inläs-
ning, strukturera och tvätta data, bygga databaser, hitta mönster 
i data samt visualisera dessa för en publik. Dessa färdigheter 
brukar gå under beteckningen datajournalistik. 

Det skulle dröja över ett år, till den 3 april 2016, innan Pana-
ma Papers nådde allmänheten genom en noga regisserad inter-
nationell publicering. Då hade närmare 400 journalister i över 80 
länder under stort hemlighetsmakeri samarbetat i en gemensam 
granskning organiserad av ICIJ, International Consortium of 
Investigative Journalists (Obermayer & Obermaier, 2016, s. 370). 

Dokumenten avslöjade korruption, pengatvätt och hur rege-
ringschefer, kungafamiljer, höga tjänstemän, fotbollsstjärnor och 
andra inflytelserika personer världen över använt sig av brev-
lådeföretag för att gömma miljarder undan myndigheterna i 
olika skatteparadis. Bland dem fanns bland annat Islands stats-
minister Sigmundur Gunnlaugsson som avgick bara två dagar 
efter att hans samröre med Mossack Fonseca avslöjats i en nu-
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mera klassisk intervju av SVT:s Uppdrag granskning (Bergman 
& Dyfvermark, 2106). 

Men journalisterna kunde inte bara hitta stoff till enstaka ny-
hetsberättelser och skandaler i det omfattande materialet. De 
kunde också synliggöra omfattningen av den globala skatteflyk-
ten och förklara hur den går till, vilket bidragit till utredningar, 
åtal och initiativ till hårdare lagstiftning runt om i världen. Hel-
heten gav de enskilda berättelserna en kontext och en tyngd – 
det var just i klassen ”Explanatory Reporting” som rapporterin-
gen om Panama Papers erhöll Pulitzerpriset (Hudson, 2017). 

Styrkan i att använda data, databaser och mjukvaror för un-
dersökande journalistik uppenbarades redan för femtio år sedan 
när journalisten Philip Meyer kunde motbevisa en rad nyhets-
myter i samband med rasupplopp i Detroit 1967, genom sina på 
den tiden unika kunskaper i att använda en dator för statistisk 
analys (Houston, 2015). Då fanns knappast datorer att tillgå på 
redaktionerna, än mindre strukturerade data, och publikens 
uppmärksamhet, liksom annonsmarknaden, var förbehållen ny-
hetsmedierna. 

De senaste tio åren har mängden digitala data ökat explo-
sionsartat, både hos myndigheter och på andra håll, samtidigt som 
krav från aktivister och företag bidragit till att göra offentliga data 
allt mer tillgängliga. Den tekniska utvecklingen har gjort datorer 
billigare, snabbare och mer användarvänliga för både journalister 
och för publiken, som i allt större utsträckning konsumerar ny-
heter digitalt. Samtidigt har resurserna för undersökande journa-
listik krympt i takt med att de traditionella nyhetskanalerna utma-
nats både ekonomiskt, tekniskt och politiskt (Newman, Fletcher, 
Levy, & Kleis Nielsen, 2016; Lewis & Westlund, 2015). 

I ljuset av detta kan kunskaper i datajournalistik – att skapa 
journalistik av och med kvantitativt eller kvalitativt strukturerad 
information – ses både som en förutsättning för att kunna utöva 
det journalistiska uppdraget i ett digitaliserat samhälle och som 
en spetskompetens som kan möta journalistikens och medieföre-
tagens utmaningar.  

Samtidigt finns en risk att datadriven journalistik ökar bero-
endet av öppna data från offentliga källor. Dessutom behöver både 
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journalister och deras publik bli bättre på matematik, att förstå 
statistik och att tolka diagram (Maier, 2002). Det är också en ut-
maning att berätta begripligt och engagerande med data, så att inte 
människorna det handlar om försvinner i ett hav av siffror. 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur datajourna-
listisk praktiseras i Sverige, utifrån exempel som svenska data-
journalister själva valt att lyfta fram. 
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2. Bakgrund 

Inom forskningen finns ännu ingen tydlig definition av begrepp-
et datajournalistik eller enighet kring vilket begrepp man ska 
använda.  

Är datorstödd journalistik (computer-assisted reporting), pre-
cision journalism, datajournalistik, datadriven journalistik och 
computional journalism bara olika namn på samma sak? frågar 
sig Eirik Stavelin i sin avhandling med titeln Computional jour-
nalism – when journalism meets programming (Stavelin, 2014). 
Svaret han ger är delvis ja, man kan hävda att företeelsen bara 
bytt namn för att kännas ”fräsch”. Men det finns särdrag, menar 
Stavelin och tecknar en bild av databasjournalistik, datadriven 
journalistik och computional journalism som tre delvis över-
lappande cirklar. Datajournalistik är ett bredare fält som omslu-
ter de andra tre, medan Stavelin betraktar datorstödd journalis-
tik och precision journalism som historiska begrepp för data-
journalistik. Stavelins definition av de olika begreppen tangerar 
ren bokstavstolkning. Datajournalistik handlar om data, vilket 
han definierar som ”digitalt strukturerad och ostrukturerat rå-
material som journalister använder för att undersöka, argumen-
tera och förklara fakta” (s. 30). 

I en ny handbok med titeln Datajournalist – getting the story 
definieras datajournalistik som ”konsten att tänka om, samla in, 
analysera data i syfte att berätta meningsfulla historier” (Val-
lance-Jones & McKie, 2017, s. intro). Boken går sedan igenom en 
brokig mängd tekniker och verktyg: hur man använder offent-
lighetsprincipen, extraherar data från webbsidor, programmerar 
i Python, bygger databaser, jobbar med geografiska informa-
tionssystem, väljer diagramtyper, konverterar filtyper. Och det är 
ofta så begreppet datajournalistik används, som en serie färdig-
heter snarare än förhållningssätt. 

I den här uppsatsen använder jag begreppet datajournalistik 
eftersom det är det begrepp som föredras av journalister i Sve-
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rige. Datajournalistik är också det begrepp som tydligast kom-
municerar vad uppsatsen handlar om: journalistik som bygger 
på kvantitativ, maskinläsbar information. 

Själva begreppet ska ha myntats av Simon Rogers, datajour-
nalist på The Guardian och senare på Twitter och Google, i ett 
inlägg på The Guardians datablogg 2008 (Knight, 2015). Inlägget 
handlar om hur samarbete mellan utvecklare och journalister 
snabbt kan omvandla offentliga data, i det fallet arbetslöshets-
statistik, till interaktiv grafik med läsaren i centrum: 

Igår har våra utvecklare tagit fram en tjänst som omvandlar råa 
data till en redigerbar karta… /…Det är datajournalistik – jour-
nalister och utvecklare producerar något tekniskt intressant som 
förändrar hur vi arbetar och hur vi ser data (Rogers, 2008). 

Själv hävdar Rogers att han ingår i en lång tradition på tidning-
en: redan den allra första utgåvan av The Guardian 1821 inne-
höll ”datajournalistik” i form av en läckt tabell över antal studen-
ter och avgifter vid kommunala skolor (Rogers, 2013). Datajour-
nalistik behöver alltså inte vara tekniskt avancerad, men den 
måste bygga på data. 

Inte nog med att det finns flera tänkbara definitioner och 
synonymer till begreppet datajournalistik – det finns också andra 
begrepp som gör anspråk på samma praktik. Byter man glasögon 
blir historieskrivningen annorlunda. 

I sin avhandling med titeln Nerd Journalism undersöker ny-
hetsgrafikern Alberto Cairo hur informationsgrafik i nyheterna 
förändrats under de senaste decennierna, från analogt till digi-
talt. Förr var det journalistiskt drivna illustratörer som stod för 
grafiken, nu är det inte sällan tvärfunktionella team med fokus 
på analys av data snarare än på själva visualiseringen. Cairo 
daterar nyhetsgrafikens historia till 1700-talets början med kar-
tor, tabeller och förklarande illustrationer, noterar ett uppsving 
från 1800-talets mitt med föregångare som statistikern och sjuk-
sköterskan Florence Nightingale, berättar hur utvecklingen av ett 
”universellt” bildspråk, Isotyp, skapade ett flöde av visuella dia-
gram i 1930-talets tidskrifter, och ser sedan en återfödelse i dagens 
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moderna datavisualiseringar, som andra skulle kategorisera som 
datajournalistik (Cairo, 2017, ss. 35-89). 

Den amerikanska forskaren Nicki Usher samlar många kända 
exempel på sentida datajournalistik i boken Interactive journal-
ism – hackers, data, and code. Usher använder begreppet inter-
aktiv journalistik, som i hennes definition måste vara webbase-
rad och interaktiv. Interaktiv nyhetsgrafik, menar hon, föddes 
1995 på The Chicago Tribune, som var först med en särskild av-
delning för multimedial informationsgrafik (Usher, 2016). 

De kanadensiska medieforskarna Tabary et al. (2016) defi-
nierar datajournalistik som interaktiva statistiska datavisualise-
ringsprojekt i digitala plattformar och tar hjälp av statistikhistori-
ker för att berätta datajournalistikens historia. Statistisk data-
visualisering börjar enligt dem med uppkomsten av statistiskt 
tänkande i och med den ökande mängd sociodemografiska och 
ekonomiska data som samlades in för planering och handel 
under 1800-talet. Statistiskt tänkande handlar enligt författarna 
om sifferbevisning – att visa med siffror istället för med ord. 
Under början av 1900-talet ersattes datavisualiseringar ofta av 
rent matematisk statistik, som kunde vara mer exakt. Först på 
60-talet ökade intresset för statistik och statistisk visualisering 
igen tack vare utvecklingen av datorer. 

De flesta tycks dock vara överens om att datajournalistik är 
en utveckling av datorstödd journalistik, Computer-Assisted re-
porting eller bara CAR, som föddes i USA när tevekanalen CBS, 
med hjälp av en Remington Rand UNIVAC, förutspådde repu-
blikanen Eisenhowers seger över demokraten Stevenson i det 
amerikanska presidentvalet 1952 (Cox, 2000). 

Men det verkliga genombrottet för CAR kom när journalisten 
Philip Meyer använde enkäter, statistisk analys och datorberäk-
ningar för att undersöka bakgrunden hos de afroamerikanska 
ungdomar som deltog i ett uppmärksammat upplopp i Detroit 
1967 (Cox, 2000). Upprorsmakarna var inte, vilket tidningarna 
skrivit, lågutbildade, socialt utsatta och inflyttade från Södern i 
större utsträckning än de ungdomar som inte deltog i upploppen.  

Även om Meyer gärna porträtterades som dator-journalist 
och uppmärksammades för sin tekniska skicklighet, var det vik-
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tigaste med hans metod, enligt honom själv, inte vilka verktyg 
han använde, utan hur han tänkte. I boken Precision journalism 
förklarar och utvecklar Meyer sina metoder och propagerar för 
att journalister ska bli mer vetenskapliga. Själv lärde han sig att 
använda en dator för statistisk analys under en stipendievistelse 
på Harvard där han studerade samhällsvetenskaplig metod och 
datavetenskap. I motsats till subjektiva ”New journalism” som 
drog journalistiken mot litteraturen, ville Meyer föra journalis-
tiken närmare vetenskapen. Ett vetenskapligt förhållningssätt 
med hypotesprövning, datainsamling och analys skulle ge jour-
nalistiken tyngd och trovärdighet, menade han (Meyer, 2002). 

Under 80-talet hade Meyer få efterföljare. Men 1989 kunde 
Atlanta Journal Constitution, genom att jämföra statistik över 
beviljade huslån med andelen afroamerikanska hushåll i samma 
område, visa hur långivare diskriminerade svarta, i en gransk-
ning som belönades med Pulitzerpriset. Samma år bildades 
NICAR, The National Institute for Computer-Assisted Reporting, 
av bland andra IRE, den nordamerikanska föreningen för gräv-
ande journalister. Sedan dess har tusentals amerikanska journalis-
ter utbildats i datorstödda metoder för insamling, analys och pre-
sentation av data under årliga konferenser och kurser runt om i 
USA. Konceptet spreds även över Atlanten. 1998 bildades DICAR, 
Danskt Internationellt Center för Analytisk rapportering, av dan-
ska journalister som varit på NICAR (Houston, 2015). 

2009 väckte Adrian Hovarty uppmärksamhet genom att kom-
binera kartdata från Google med polisens brottsstatistik. Nästan i 
realtid kunde han visa var olika brott begicks i Chicago. Då var 
det helt nytt att lägga ett dynamiskt lager ovanpå en karta, och 
att kombinera öppna data från olika källor, särskilt i journalis-
tiskt berättande. I en berömd och fortfarande tillgänglig blogg-
post från samma år ställer han den retoriska frågan ”Är data 
journalistik?”. Hans svar löd: 

1. Vem bryr sig? 
2. Jag hoppas att mina konkurrenter slänger bort sin tid med att 
gräla om detta så länge som möjligt.  
(Hovarty, 2009) 
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Adrian Hovarty representerade en ny typ av datajournalistik 
som lät publiken hitta sina egna nyheter och vinklar i en offentlig 
databas. Samma år publicerade brittiska The Telegraph ett stort 
avslöjande om hur parlamentsledamöter begärt ut för höga er-
sättningar, bland annat för dubbelt boende, en klassisk kvitto-
granskning med datajournalistiska metoder (Gray, Chambers, & 
Bounegru, 2012). Avslöjandet dominerade brittiska medier i vec-
kor, flera parlamentsledamöter åtalades och fick avgå. 

Året därpå släppte Wikileaks dagböcker och andra dokument 
från krigen i Afghanistan och Irak. Omfattningen av det läckta 
materialet triggade datateamet på The Guardian att bygga en 
sökbar databas, där både de själva och publiken kunde hitta egna 
nyheter, vilket synliggjorde styrkan med datajournalistik långt 
utanför redaktionen (Rogers, 2013, s. 12). 

Idag när så gott som all journalistik produceras och publi-
ceras digitalt kan begreppet ”computer-assisted reporting” verka 
obsolet, särskilt för en svensk publik som saknar en historisk 
koppling. Faktum är att Philip Meyer redan 1999 påpekade att 
CAR var en ”genant påminnelse om att journalister är den enda 
yrkesgruppen där datoranvändare måste dra uppmärksamhet till 
sig själva” (Meyer, 1999) och önskade ett nytt begrepp. Sitt eget 
förslag ”precisionsjournalistik” tyckte han också var föråldrat. 

Men begreppet CAR lever kvar i USA. Brant Houston, gäst-
professor i undersökande journalistik vid Illinois universitet och 
mångårig ordförande i föreningen för nordamerikanska gräv-
ande journalister, IRE, gav ut den första boken om datorstödd 
journalistik 1996. I den senaste upplagan från 2014 använder 
han begreppen CAR och datajournalistik helt synonymt. Även i 
Brant Houstons beskrivning är datorjournalistik en uppsättning 
metoder, tekniker och verktyg, inte en egen typ av journalistik: 

Verktyg för datorstödd rapportering (CAR) kommer inte att 
ersätta en bra journalists fantasi, förmåga att genomföra avslöj-
ande intervjuer eller talang för att utveckla källor. Men en jour-
nalist som vet hur man använder datorer i det dagliga och lång-
siktiga arbetet kommer att samla och analysera information 
snabbare och utveckla och leverera en djupare förståelse. Jour-
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nalisten blir bättre förberedd för intervjuer och kan skriva med 
mer auktoritet. Den journalisten ser också potentiella historier 
som aldrig annars skulle ha uppenbarats för honom eller henne 
(Houston, 2015, ss. 6-7). 

Även om datajournalistik bara ses som ett nytt namn för dator-
stödd journalistik så har också samhället runt omkring utveck-
lats. Tillgången på data och datorer har förändrat journalistikens 
förutsättningar. Från början användes CAR nästan enbart som 
en researchmetod inom undersökande journalistik. Resultaten 
presenterades i text eller berättades i inslag, ibland med ett enkelt 
diagram eller en karta som komplement, men presentationen 
skiljde sig inte från annan journalistik. 

Idag används data inte bara som källa utan är en självklar och 
ofta dominerande del av presentationen. Rörelser som föresprå-
kar öppna data och öppen förvaltning har ökat tillgången och 
kvaliteten på offentliga data, och open source-rörelsen har ökat 
tillgången på billiga och lättanvända verktyg för att analysera och 
visualisera data (Rogers, 2013, s. 12 ff; Coddington, 2015). Web-
bens särskilda förutsättningar möjliggör multimodalitet och inter-
aktivitet (Howard, 2014). 

Men även om tillgången på data har ökat och teknikerna för 
att samla in, bearbeta och presentera dem har blivit enklare, 
snabbare och billigare än för 50 år sedan är datajournalistikens 
kärna fortfarande densamma: att hitta nyheter i och att berätta 
med hjälp av data. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Det finns många intervjustudier som visar hur datajournalister 
förhåller sig till olika journalistiska och teknologiska ideal, men 
det finns få studier av vad de faktiskt gör, det vill säga, av den 
datajournalistiska praktiken. Mitt syfte är att undersöka hur 
datajournalistik ser ut idag i Sverige och att utforska i vilken grad 
olika journalistiska ideal och traditioner kommer till uttryck.  

För att undvika risken att fastna i olika definitioner har jag 
utgått från publiceringar som producenterna själva definierar 
som datajournalistik. Som urval har jag därför valt alla svenska 
bidrag i NODA, en nordisk tävling i datajournalistik, samt alla 
exempel på datajournalistik som postats i ett forum för data-
journalister för att uppmärksammas av branschkollegor under 
2013 till 2107. 

Studien söker i huvudsak besvara följande frågor: 

1. Vilka medieorganisationer producerar denna 
datajournalistik i Sverige och hur samarbetar olika 
yrkesgrupper? 

2. Vilka ämnesområden, datakällor och 
visualiseringsformer dominerar? 

3. Hur inbjuds publiken ta del av data och vara delaktiga? 
4. Hur skiljer det sig mellan olika typer av medier och 

över tid? 
5. Vilka journalistiska och teknologiska ideal finns synliga 

i svensk datajournalistik? 

För att kunna besvara den sista frågan kommer jag i följande 
kapitel att redogöra för tidigare forskning och identifiera fyra 
olika ideal: ett undersökande, ett vetenskapligt, ett entreprenö-
riellt och ett från hackerkulturen. En hypotes är att det under-
sökande idealet är starkt inom datajournalistik eftersom det är 
ett ideal inom all journalistik. Ett vetenskapligt ideal inom jour-
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nalistiken har sin främsta förespråkare i Philip Meyer som är så 
gott som okänd bland svenska journalister. Dessutom kräver 
hans metoder både tid och kompetens. En hypotes är därför att 
detta ideal skulle vara svagare. Hackeridealet är relativt starkt i 
tidigare forskning, både deltagande observationer och intervjuer 
med datajournalister ger uttryck för det. Man skulle därför kun-
na förvänta sig att det också syns i materialet. En annan hypotes 
är att det entreprenöriella idealet är starkare hos kommersiella 
aktörer och frilansbyråer än inom public service. Ideal är av na-
turen normativa: något önskvärt, förebildligt, ibland också oupp-
nåeligt. En hypotes är därför att idealen inte syns så tydligt alls i 
materialet. 
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4. Tidigare forskning 

Trots att datajournalistik har mer än femtio år på nacken så är 
det ett relativt ungt forskningsobjekt. Julian Ausserhofer med 
fler har gjort en kvantitativ metastudie av forskningsområdet 
fram till 2016 som visar att det i princip inte fanns någon forsk-
ning om datajournalistik före 2010. Därefter har intresset ökat 
dramatiskt. Sedan 2014 har nästan en studie per månad publice-
rats (Ausserhofer, Oppermann, Gutounig, Matiasek, & Goldgru-
ber, 2017). 

De flesta studier fokuserar på dem som skapar datajourna-
listik och kvalitativa intervjuer är den vanligaste metoden. Bland 
dessa finns en rad nationella studier om datajournalistik i länder 
som USA (Fink & Anderson, 2015), Canada (Hermida & Young, 
2017) Belgien (De Maeyer, o.a., 2015), Storbritannien (Borges-
Rey, 2016), Norge (Stavelin & Karlsen, 2013) och Sverige (Appel-
gren & Nygren, 2014).  

Ester Appelgren och Gunnar Nygren (2014) har studerat 
datajournalistik i Sverige under ett treårigt Vinnovafinansierat 
forskningsprojekt som genomfördes tillsammans med sju medie-
företag. Genom att tillämpa så kallad aktionsforskning, där man 
studerar och samtidigt stödjer förändringsarbete inom ett fält, 
har projektet också syftat till att utveckla datajournalistik som 
praktik inom dessa medieföretag. Intervjuer och enkäter visade 
att uppfattningen om datajournalistik ursprungligen var vag hos 
redaktörer och reportrar. Den gemensamma föreställningen var 
att datajournalistik är ett samlingsnamn för olika metoder för att 
skapa journalistik av rådata. Datajournalistik var starkt förknip-
pat med webben och publiken förväntades delta, filtrera och 
hitta sina egna historier, på ett sätt som varit omöjligt i print. 
Crowdsourcing, att ta hjälp av läsarna, uppgavs vara vanligt och 
kartor ansågs vara den vanliga visualiseringsformen. Samtidigt 
fanns en förhoppning om att ökade kunskaper och färdigheter i 
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datajournalistiska metoder på redaktionerna skulle stärka, för-
djupa och effektivisera den granskande journalistiken. 

Studier från USA; England, Canada och Norge ger delvis lik-
nande resultat. Det saknas en entydig förståelse för begreppet 
datajournalistik och de som producerar den har många olika tit-
lar, bakgrunder och kompetenser (De Maeyer, o.a., 2015; Her-
mida & Young, 2017; Fink & Anderson, 2015). Trots att det 
finns en betydligt starkare tradition av datorstödd journalistik i 
USA än i Europa var det även där många som hade en vag upp-
fattning om vad datajournalistik var, både retoriskt och organi-
satoriskt, åtminstone utanför de största redaktionerna (Fink & 
Anderson, 2015).  

Samarbete är ett tema som går igen i dessa studier och data-
journalister tycks överens om datajournalistikens kollaborativa 
karaktär. Medan större redaktioner har tvärfunktionella team 
söker ensamma datajournalister samarbete utanför redaktion-
erna, med utvecklare, aktivister och andra datajournalister i 
informella nätverk (Borges-Rey, 2016; Hermida & Young, 2017; 
Fink & Anderson, 2015). Samarbete tycks delvis ideologiskt, men 
har också att göra med att många är ensamma datajournalister 
på redaktionen, utan organisatoriskt eller tekniskt stöd. Så trots 
den kollaborativa karaktären är datajournalistik ofta beroende av 
enstaka medarbetares kompetens, engagemang och nyfikenhet 
(Hermida & Young, 2017). Samarbetet mellan olika yrkesgrup-
per, framför allt den journalistiska och den datavetenskapliga, 
påverkar också kulturen på redaktionen. En kanadensisk public-
servicemedarbetare säger: ”we’re fundamentally changing news-
rooms and the way we operate, and the kind of conversations 
and dialogue that we have with each other” (Hermida & Young, 
2017, s. 171). Också samarbete med läsare genom olika typer av 
crowdsourcing lyfts fram (Borges-Rey, 2016). 

Ytterligare ett tema är synen på transparens. Många inter-
vjuade journalister menar att det ger ökad trovärdighet att pub-
licera alla data så att läsaren kan faktagranska slutsatser och bilda 
sig en egen uppfattning. Dessutom kan det vara ett sätt att enga-
gera läsare som då kan hitta egna historier och delta i gransknin-
gar (Fink & Anderson, 2015; Borges-Rey, 2016). Samtidigt finns 
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skillnader i synen på huruvida läsare verkligen är behjälpta av att 
få alla data och i synen på integritet, det vill säga vilka personupp-
gifter som inte bör publiceras med hänsyn till privatlivet. (Fink & 
Anderson, 2015; Stavelin & Karlsen, 2013). I USA tycks data-
journalister vara överens om att det är okej att publicera upp-
gifter om brott, medan det finns olika syn på att publicera till 
exempel personliga inkomstuppgifter (Fink & Anderson, 2015). 

En annan återkommande fråga är hur man ser på inter-
aktivitet, där läsaren ges kontroll över presentationen, i förhåll-
ande till linjärt berättande, där journalisten styr. Å ena sidan 
anses det progressivt att ersätta linjärt berättande med mer inter-
aktiva, engagerande och mer personligt anpassade presentatio-
ner, sökbara databaser, spelifiering etcetera (Borges-Rey, 2016). 
Å andra sidan anses det behövas en journalist som väljer ut vad 
som är viktigt och som berättar historien för att läsare ska förstå 
och vara intresserade (Stavelin, 2014). Att välja, vinkla och 
berätta en historia är en del av journalistyrket och det gäller 
alltså även dem som gör journalistik av data. Journalister ger 
också uttryck för att statistik och datavisualiseringar har bevis-
makt och kan öka förståelse för komplexa historier medan det 
behövs människor i berättelsen för att skapa kontext (Borges-
Rey, 2016; De Maeyer, o.a., 2015). 

4.1 Olika typer av datajournalistik 

De Meyer skiljer på två olika typer av datajournalistik i Belgien. 
Dels en alldaglig datajournalistik i nyhetstempo som inte kräver 
större teknisk kompetens och som kan göras av individer, dels 
en mer grundlig datajournalistik som kräver speciella färdigheter 
och där samarbete är centralt. Eddy Borges Rey delar in engelsk 
datajournalistik i ungefär samma kategorier med tillägget att den 
grundliga också är grävande till sin karaktär och att den vardagliga 
ofta innehåller visualiseringar. Dessutom hittar han ytterligare en 
typ av datajournalistik som är lättviktig, underhållande och gärna 
spelifierad, det vill säga lånar uttrycksformer från datorspel. 
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En liknande iakttagelse gör de finska forskarna Uskali och 
Kuutti baserad på intervjuer med sex ledande datajournalister i 
Finland, Storbritannien och USA. Deras forskning pekar ut två 
huvudtyper av datajournalistik, generell datajournalistik och un-
dersökande datajournalistik. Den generella datajournalistiken pro-
duceras snabbt och av journalister med endast grundläggande 
kunskaper i Excel och enkla visualiseringsverktyg. Den baseras 
på lättillgängliga offentliga data som ofta utgör enda källan och 
vinkeln styrs ofta av befintliga data. 

Undersökande datajournalistik å andra sidan karakteriseras 
av att datajournalisterna har avancerade tekniska färdigheter i 
bland annat programmering och de har lång tid på sig för sina 
undersökningar. De använder många olika källor och låter sin 
egen utgångspunkt styra vilka data som samlas in, har ett kritiskt 
förhållningssätt och drar egna slutsatser (Uskali & Kuutii, 2015).  

Det är tydligt att den undersökande datajournalistiken har 
varit normgivande. Tom Felle (2016) har intervjuat datajourna-
lister i 17 länder för att se hur de förhåller sig till journalistikens 
traditionella roll som tredje statsmakt (fjärde i USA), alltså rollen 
att granska den lagstiftande och den verkställande makten. Samt-
liga 26 respondenter såg sitt arbete som en del av den undersö-
kande journalistiken. Två femtedelar menade att datajournalistik 
var en helt ny typ av undersökande journalistik, lika många att 
det var en utveckling av den undersökande journalistiken. Felle 
menar att journalister använder datajournalistiska verktyg för att 
granska frågor av allmänintresse och hålla folkvalda och tjänste-
män ansvariga. 

Norska Astrid Gynnhild (2013) har läst bloggposter och 
andra metatexter och identifierar tre olika ingångar till datajour-
nalistik. Ingångarna ska inte ses som olika typer av datajourna-
listik, snarare som synsätt eller traditioner vars karaktärsdrag är 
mer eller mindre starka. ”Den redaktionella ingången”, (the 
Newsroom Approch), fokuserar på journalistiska traditioner av 
att rapportera med hjälp av data och statistik, liksom på tradi-
tionell undersökande journalistik. ”Den akademiska ingången”, 
betecknar användandet av samhällsvetenskapliga och dataveten-
skapliga metoder, bland annat så som Philip Meyer förespråkar. 
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Men den ingång som Gynnhild tycks mena är viktigast är ”den 
entreprenöriella ingången”. Där ingår digitala innovationer och 
datadriva tjänster utanför de traditionella medierna. Som exem-
pel lyfter Gynnhild fram både enskilda startups som Holovartys 
Chicagocrime och den ideella organisationen Propublica, med 
fokus på undersökande journalistik.  

4.2 Olika typer av datajournalister 

Det finns också forskare som tillbringat en längre tid på redak-
tioner som producerar datajournalistik för att iaktta hur arbetet 
går till, en metod som kallas deltagande observation. Gemensamt 
för dessa är att de fokuserar på de olika rollerna på redaktionen 
och på hur samarbetet mellan journalister och utvecklare på-
verkar kulturen. 

Cindy Royal (2010) tillbringade en vecka på New York Times 
avdelning för interaktiv nyhetsgrafik. Utmärkande för kulturen 
där var öppenhet och kreativitet. Från open source- och hacker-
kulturen kom att man värdesatte samarbete och att dela med sig. 
Samtidigt var det en kultur av innovation och kreativitet. Ny-
fikenhet och förmåga att lära nytt, liksom ett utvecklartänk, vär-
derades högre än specifika kunskaper i olika programmerings-
språk. Vidare ansågs avdelningschefen Aron Pilhofers ledarskap 
vara en nyckelfaktor för redaktionens framgång, i det att han 
stödde nytänkande och förändring, ”a real cathalyst for action” 
som en medarbetare kallade honom (Royal, 2010). 

Den amerikanska forskaren Nicki Usher (2016) har genom-
fört observationsstudier på 13 olika redaktioner, bland dem NY 
Times, Guardian och Al Jazeera English, från några timmar upp 
till två veckor. Hon fann tre olika typer av journalister som 
jobbar med datajournalistik och interaktiv journalistik: hacker-
journalisten, programmerarjournalisten och datajournalisten, 
där den förstnämnde är datavetare/ingenjör i botten, medan 
programmerarjournalisten är en journalist som lärt sig program-
mera. Datajournalisten är bredast och behöver inte ens kunna 
programmera. Av dessa tycks hackerjurnalisten vara den som 
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mest påverkar den redaktionella kulturen genom att föra in just 
traditioner av öppenhet, problemlösning och samarbete. Hacker-
journalisten är, enligt Usher, utforskande och innovativ, men 
inte så bra på att hitta en story (Usher N. , 2016, s. 74 ff). Det av 
hackerjournalistens ideal som kanske starkast yttrar sig i själva 
publiceringen är öppenhet (Usher N., 2016, s. 166 ff). Hacker-
journalisten beskriver sina metoder i bloggposter, använder 
öppen källkod och delar kod på GitHub. En annan del av samma 
tänk är ”see-it-for-your-self-journalism”, som inbjuder läsaren 
att själv utforska alla data och att vara aktiv.  

4.3 Interaktivitet 

Ett genomgående tema i flera studier om datajournalistik är 
interaktivitet.  

Å ena sidan tycker många datajournalister att det är viktigt att 
engagera läsaren. I en intervjustudie med datajournalister i 17 
länder tyckte till exempel 72 procent så (Felle, 2016). Läsare kan 
engageras genom olika typer av interaktivitet där läsare både kan 
se helheten och hitta sig själv, till exempel genom att zooma i en 
karta eller filtrera värden. Datajournalister har hävdat att den ty-
pen av interaktiv datajournalistik kanske inte har flest klick, men 
längre livslängd och återkommande läsare som stannar längre 
(Felle, 2016). 

Å andra sidan hyser många journalister en viss skepsis mot 
det interaktiva berättandet. Joakim Karlsen och Eirik Stavelin 
(2014) har intervjuat nio datajournalister på sex norska redak-
tioner om hur datajournalistik blir till. Enligt respondenterna 
ville läsarna inte ha interaktivitet. Journalisten måste filtrera, 
välja och peka ut de viktigaste trenderna, annars blir publiken 
inte intresserad. Därför föredrog datajournalisterna ofta ett tra-
ditionellt linjärt berättande framför ett interaktivt och använde 
datajournalistiska verktyg och visualiseringar för analys snarare 
än presentation. En förklaring som respondenterna föreslår är 
att läsare är konservativa, det tar tid att förstå och uppskatta nya 
former av journalistik. Andra förklaringar skulle kunna vara att 
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journalister är konservativa eller inte förmår berätta effektivt 
med data, i brist på tid, kompetens eller lämpliga verktyg. 

Ester Appelgren (2016) har analyserat 31 nordiska datajour-
nalistikprojekt som nominerats till NODA Awards mellan 2013 
och 2016 och konstaterar att de nominerade projekten blivit allt 
mindre interaktiva. Det typiska bidraget 2013 var en webbtjänst 
där användaren själv kunde filtrera och personifiera innehållet 
medan ett typiskt bidraget 2016 presenterades linjärt med multi-
mediala inslag. Ibland skapades en illusion av interaktivitet ge-
nom att läsaren kunde klicka sig fram längst en given berättelse 
utan att egentligen påverka vare sig innehåll eller ordning. 
Appelgrens förklaring är att synen på interaktivitet skiljer sig 
mellan olika kulturer. Att vinkla och välja åt publiken är själv-
klart för en journalist, medan det av en datavetare anses pater-
nalistiskt. Undersökningens resultat visar att de datajournalis-
tiska projekten blivit allt mindre interaktiva och allt mer linjära 
vilket pekar mot att journalistens traditionella syn på läsaren 
som mer eller mindre passiv har segrat över datavetarens önskan 
att låta användaren fatta egna beslut. 

4.4 Öppenhet och transparens 

Mark Coddington (2015) har närläst 90 texter av både journa-
lister och forskare i syfte att hitta likheter och skillnader mellan 
datajournalistik, computional journalism och datorstödd jour-
nalistik (CAR). Liksom Stavelin finner Coddington begreppen 
delvis överlappande och tidsbundna. Men han tillför också fyra 
dimensioner för att skilja de olika begreppen åt. Tre av dessa 
dimensioner handlar om öppenhet, dels om innehåll, metoder 
och källor, det Coddington kallar transparens, men också om 
öppenhet gentemot publiken, och mot andra yrkesroller.  

Den enklaste formen av transparens är öppenheten om den 
journalistiska processen, vilket Michael Karlsson (2010) kallar 
avslöjande transparens. Det innebär att man är öppen med vilka 
metoder och källor man använt. Kännetecknande för datajour-
nalistik är användandet av öppna data, öppen källkod och att 
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publicera alla data, så att publiken kan bilda sig en egen uppfatt-
ning. Transparens i både innehåll och process är datajournalis-
tikens kärna, menar Coddington. 

En annan form av transparens är det som Michael Karlsson 
kallar deltagande transparens, där man öppnar upp för andra att 
delta i den journalistiska processen. Enligt Coddington är data-
journalistik delvis öppet för deltagande utanför den egna yrkes-
rollen. Om det viktiga är att kunna förstå och hitta nyheter i data 
snarare än genom traditionella journalistiska metoder som inter-
vjuer, öppnas fältet upp för andra yrkesgrupper, journalisterna 
har inte längre monopol på att göra journalistik.  

En annan av Coddingtons dimensioner handlar om synen på 
publiken. Publiken ses som aktiv och utforskande varför man 
publicerar hela dataset och utvecklar tekniker för att publiken 
själv ska kunna utforska, personifiera och bidra. 

De främsta argumenten för transparens är delaktighet och 
trovärdighet. Så här säger en datajournalist på en tysk tidning: 

Making all source material available allows readers, if they are 
interested, to see for themselves the source of the story. It gives 
news organizations a lot of credibility. It also puts an onus on 
news organizations to triple check every detail to ensure there are 
no mistakes. The standard bar is set very high (Felle, 2016, s. 92). 

Han får medhåll av en datajournalist från en amerikansk teve-
kanal: 

It’s harder for someone else to argue against the figures if you 
have proof and if anyone can go and do what you did and get the 
same results. It gives stories added credibility (Felle, 2016, s. 92). 

De främsta argumenten mot öppenhet handlar om att värna den 
personliga integriteten och om att skydda sina källor. 
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4.5 Datajournalistisk praktik 

Förutom de många studier som fokuserat på datajournalisterna 
finns också en handfull kvantitativa studier av den datajournalis-
tiska praktiken. 

Franska Sylvain Parasie och Eric Dagiral (2012) har analyse-
rat drygt 100 datajournalistiska publiceringar i Chicago Tribune 
mellan 2002 och 2011 och kunde se en tydlig utveckling mot 
ökad interaktivitet och en mer aktiv syn på läsaren. Ett exempel 
på det var att läsaren i allt större grad kunde utforska data. Fram 
till 2009 fann de bara ett fåtal exempel, därefter hade nästan hälf-
ten av projekten en egen databas. I nästan 70 procent av fallen 
kunde läsaren själv ladda ner rådata (mot noll procent före 
2009). Drygt en tiondel av de analyserade jobben efter 2009 be-
stod av en databas helt utan tillhörande nyhetsartikel. 

Fram till 2009 var de flesta artiklarna baserade på att offent-
liga data släppts från centrala myndigheter. Forskarna kunde se 
ett minskat beroende av myndigheternas dagordning: i första 
perioden följde 60 procent av jobben ett offentligt datasläpp, mot 
bara 25 procent efter 2009. Dessutom hade expertkommentarer-
na minskat. 

De kunde också skilja ut tre kategorier eller teman inom data-
journalistiken på Chicago Tribune. Den första kategorin handlade 
om lokala villkor, där reportrarna med hjälp av geografiskt ordnad 
statistik om bland annat kön, etnicitet och inkomst kunde påvisa 
diskriminering eller ojämlikhet, till exempel att afroamerikanska 
barn hade 40 gånger större chans att hamna i de sämsta skolorna. 
Den andra kategorin handlade om hur olika lagar tillämpades 
lokalt, även här med fokus på diskriminering. Det sista temat 
handlade om hur politiker och tjänstemän agerat felaktigt, till 
exempel hur de hade påverkats av privata/ekonomiska intressen. 
De första två kategorierna är förstås mer tillämpliga i amerikansk 
kontext där den centrala statistikbyrån registrerar människor 
efter bland annat ”ras” och etniskt ursprung. Den tredje var en 
mer traditionell, undersökande journalistik, med avslöjanden av 
missförhållanden och utkrävande av ansvar. 
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Engelska Megan Knight har analyserat all datajournalistik i 
Storbritanniens nio största dagstidningar inklusive helgutgivnin-
gar under två veckor i mars 2013 (Knight, 2015). Hon har då 
använt bredast möjliga definition: alla artiklar vars primära källa 
är numerisk, eller innehåller ett väsentligt element av data eller 
visualisering. Knight har gått igenom över 3 000 artiklar och hit-
tat 100 artiklar som uppfyllde dessa kriterier. De vanligaste äm-
nen hon fann var samhälle, därefter världsnyheter, och i tredje 
hand nyhetshändelser. Det vanligaste grafiska elementet var 
infografik, vilket Knight definierat som en bild i kombination 
med numerisk information – den mest komplexa formen av vi-
sualisering i hennes egendefinierade skala. Andra vanliga visua-
liseringar var statiska kartor och diagram.  

I 28 procent av fallen kom data från researchinstitut och i elva 
procent från myndigheter. Endast sju procent utgick från data 
som sammanställts inom organisationen och bara två av 100 
kom från en läcka eller genom Freedom of Information Act 
(FOI), det vill säga en förfrågan med stöd av offentlighetsprin-
cipen. Det kanske mest förvånande var att hela 40 procent av det 
som Knight definierade som datajournalistik helt saknade an-
given källa. 

Knight konstaterar att undersökande datajournalistik med 
stora dataset var sällsynt, och att den datajournalistik hon funnit 
knappast kunde sägas ”utgöra frontlinjen för undersökande jour-
nalistik”. Däremot hade språkbruket från granskande journalistik 
”approprierats” i vardagligare sammanhang och det krävdes inte 
särskilt stora grävinsatser för etiketten ”special investigation”. 
”Sammantaget”, skriver Knight, ”är datajournalistiken som hitta-
des i denna studie till stor del ytlig, med institutionella källor och 
ordinär” (Knight, 2015). Samtidigt var Knights studie designad 
för att fånga upp allt som kan falla in under hennes breda defi-
nition av datajournalistik, förmodligen mycket som producen-
terna själva inte skulle kalla så.  

Kanadensiska Tabary et al har analyserat 178 datajournalis-
tikprojekt från sex medieföretag i Quebec publicerade mellan 
2011 och 2013 med syfte att undersöka hur de ger uttryck för 
kunskap inom fält som anses viktiga inom datajournalistik: stati-
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stik, statistisk visualisering, datavetenskap, öppna data och hacker-
kulturen (Tabary, Provost, & Trottier, 2016).  

Deras definition av datajournalistik är ”interaktiva statistiska 
datavisualiseringsprojekt i digitala plattformar” som de hittat 
genom att dels söka sektioner och taggar som ”interaktiv grafik” 
på respektive webbplats, dels genom att kontakta medarbetare 
som jobbar med datajournalistik. Över hälften av projekten hade 
producerats av fem personer. Av dessa var två tredjedelar jour-
nalister eller redaktörer, medan en femtedel hade kompetens 
inom programmering och lika många inom grafisk design. Bara 
två procent av producenterna hade statistisk kompetens, att 
döma av deras titlar.  

De konstaterar att datajournalistiken i studien är starkt bero-
ende av lättillgängliga data från främst offentliga institutioner. 
Nästan två av tre projekt använder offentliga data och nästan 
hälften bygger enbart på institutionella källor (85 av 178), medan 
16 procent kombinerar offentliga data med data från andra typer 
av källor (28 av 178). Drygt en tredjedel, 35 procent, använde 
icke-institutionella datakällor. Endast två procent av de stude-
rade projekten baseras på egna databaser och bara sex projekt 
hade begärt ut data med stöd av offentlighetsprincipen. 

Tabary et al undersöker också komplexiteten i presentationen 
och finner att den vanligaste visualiseringsformen är kartor 
(58%), varav hälften är enkla kartor som enbart visar plats, me-
dan den andra hälften kombinerar geodata med någon annan 
kvantitativ information. 30 procent av publiceringarna innehöll 
”infografik” som, enligt författarna, ”blandar information med 
grafik för att förenkla extremt komplicerade ämnesfrågor”, me-
dan 27 procent innehöll enklare grafik. Av de projekt som inne-
höll kartor hade 70 procent enbart en karta som visualisering 
medan de som innehöll grafik och infografik ofta innehöll flera 
typer av visualisering. De såg också att 72 procent hade visualise-
ringar som var skapade med olika öppna visualiseringstjäns-
ter/verktyg. Sammanfattningsvis var de flesta projektbaserade på 
lättillgängliga offentliga data och presenterade med hjälp av 
enkla visualiseringsprogram utan vidare analys eller möjlighet 
för publiken att anpassa innehållet eller att bidra. Inte heller fann 
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de stöd för att datavisualisering används som ”numeriskt bevis” 
eller argument i den tradition av statistisk visualisering som var 
en av utgångspunkterna i studien. 

4.6 Prisbelönt datajournalistik 

Två senare studier fokuserar på prisbelönt datajournalistik för 
att kartlägga aktörer, ämnen, datatyper- och källor samt under-
söka vilka typer av visualisering och interaktivitet som förekom-
mer.  

En grupp kanadensiska forskare har studerat de 26 kanaden-
siska finalisterna till tre olika datajournalistiska priser mellan 
2012 och 2015 (Fulda, Hermida, & Young, 2017) och tre tyska 
forskare har analyserat alla projekt som nominerats till DJA, 
Data Journalism Awards, under 2013 till 2016, totalt 225 projekt 
från 33 länder (Loosen, Reimer, & De Silva-Schmidt, 2017). 

I båda fallen tycktes datajournalistik ofta vara en arbetsinten-
siv och kollaborativ process, med olika yrkesroller involverade, 
vilket stämmer överens med De Maeyers och Borges Reys be-
skrivning av grundlig datajournalistik. I DJA bestod teamen av i 
snitt fem personer, något fler för de vinnande bidragen, och en 
tredjedel hade involverat personer utanför företaget, ofta för data-
analys eller visualisering. I den kanadensiska studien var teamen 
också ofta stora, men mer än en tredjedel av bidragen hade 
endast en upphovsperson. Intressant var också att det främst var 
tidningar som var nominerade till DJA, men på andra plats kom 
fristående organisationer med inriktning på undersökande jour-
nalistik, som Pro Publica och ICIJ. De kanadensiska forskarna 
hade inte undersökt vilken typ av medieföretag som låg bakom. 

Lokala nyheter var det vanligaste ämnesområdet i den kana-
densiska studien medan nästan hälften av bidragen i DJA hand-
lade om politik. Sociala frågor och brott var vanliga i båda 
undersökningarna. 

Offentliga källor dominerade i båda studien. Hälften av de 
kanadensiska bidragen byggde på offentliga data och ytterligare 
nästan en fjärdedel byggde på offentliga handlingar. I DJA hade 
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data från myndigheter använts i två tredjedelar. Trots att över 
hälften av de kanadensiska bidragen kategoriserats som under-
sökande byggde de alltså på relativt lättåtkomliga data. Det sam-
ma gällde den andra studien, där endast en femtedel av de nomi-
nerade bidragen byggde på egna, unika (skrapade, egeninsam-
lade eller läckta) data. I båda undersökningarna var geografiska 
data den vanligaste typen och det vanliga var att bidragen inne-
höll minst två olika datatyper. 

När det kom till presentation var dynamiska kartor den van-
ligaste presentationsformen bland de kanadensiska bidragen 
medan enkla diagram var vanligast i DJA. Kartor var också van-
liga, ofta kombinerades olika visualiseringar och de vinnande bi-
dragen innehöll mer variation än de som endast var nominerade. 

De kanadensiska forskarna utvecklade en modell för att vär-
dera graden av interaktivitet baserat på sju olika semantiska 
operationer, det vill säga hur läsaren inbjuds ta del av data: in-
spektera, knyta ihop (visa samband mellan olika värden), filtrera, 
visa detaljer/helhet (till exempel zooma i en karta), utforska, om-
vandla och berätta. De vanligaste av dessa operationer var de 
enklaste; inspektera, knyta ihop, filtrera, visa detaljer/helhet, vil-
ket också har att göra med att dessa funktioner ofta är inbyggda i 
visualiseringsverktygen. Även i DJA var det oftast enkla former av 
interaktivitet som erbjöds, men de vinnande bidragen innehöll en 
högre grad av interaktivitet än de som endast var nominerade. 
Även möjlighet att individualisera presentationen förekom, liksom 
”spelifiering”, det vill säga att visualiseringen lånar mekanismer 
från dataspel, till exempel avatarer och belöningar. 

Även transparens undersöktes. De kanadensiska bidragen var 
som regel tydliga med datakällor och i viss grad med även med 
hur de gått till väga. En tredjedel av projekten erbjöd också möj-
lighet för läsaren att själv ladda ner data i mer eller mindre lätt-
åtkomliga format som csv, xls och pdf. Men i 43 procent av no-
mineringarna till DJA användes data där det inte gick att avgöra 
hur producenterna fått tag i den. 
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5. Teoretiskt ramverk  
och analysmodell 

Vi kan nu konstatera att datajournalistik ingår i olika traditioner 
med delvis olika yrkesideal. Datajournalistik har en historisk 
koppling till grävande journalistik, medan en av dess pionjärer, 
Philip Meyer, förespråkar ett vetenskapligt ideal. (Felle, 2016; Cox, 
2000; Gynnild, 2013). Flera forskare lyfter fram hur samarbetet 
mellan journalister och utvecklare, samt nya typer av journalister 
med bakgrund som datavetare, för in delvis nya ideal på redaktio-
nerna. (Dagiral & Parasie, 2012; Hermida & Young, 2017; Royal, 
2010; Usher & Lewis, 2013). Andra ser datajournalistik som ett 
exempel på hur teknisk kompetens och entreprenörskap driver 
förändringen av journalistiken (Gynnild, 2013). 

Man kan alltså skönja åtminstone följande ideal i förhållande 
till datajournalistik: 

1. den undersökande journalisten 
2. forskaren 
3. hackern 
4. entreprenören 

I kommande stycken diskuteras vad som utmärker respektive 
ideal. Eftersom interaktivitet, alltså användarens möjligheter att 
påverka innehållet, är ett återkommande tema inom datajour-
nalistikforskning och en tydlig vattenpelare mellan olika ideal, 
ägnas ett särskilt stycke åt att definiera olika typer av interaktivitet. 

5.1 Det undersökande idealet 

Vare sig datajournalistik ses som en utveckling av undersökande 
journalistik (Appelgren & Nygren, 2014) eller om undersökande 
datajournalistik ses som en av två grenar (Uskali & Kuutii, 2015) 
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finns en tydlig koppling mellan datajournalistik och grävande. 
Den amerikanska föreningen för grävande journalister, IRE (In-
vestigative Reporters and Editors) grundade Nicar (National 
Institute for Computer-Assisted Reporting) år 1989 och har se-
dan dess utbildat tusentals journalister i datajournalistik, eller 
CAR som det tidigare kallades. IRE arrangerar bland annat en 
årlig konferens för datorstödd journalistik och tillhandahåller en 
publik resursbank i form av databaser med offentlig data (Hous-
ton, 2015). 

IRE definierar undersökande journalistik som, fritt översatt, 
”rapportering genom eget initiativ och eget arbete, av frågor som 
är viktiga för läsare, tittare eller lyssnare. I många fall önskar de 
som är föremål för granskning att stoffet ska förbli hemligt.” 

Nils Hansson (2009) är inne på samma linje när han ställer 
upp sex kriterier för grävande journalistik: 

Kritisk infallsvinkel. Fokus ligger på det som inte fungerar och 
som på ett eller annat sätt kan beskrivas som ett missförhåll-
ande.  
Viktigt ämne. Bara en samhällsfråga av stor betydelse för all-
mänheten kan motivera den oftast kostsamma arbetsinsatsen, 
de ibland hårdföra arbetsmetoderna och den kritiska publi-
ceringen.  
Eget initiativ. Redaktionen bestämmer själv vad som är viktigt.  
Egen research. Reportern samlar själv metodiskt in uppgifter 
och dokument, ofta under hårt motstånd. 
Egen analys. De insamlade uppgifterna och dokumenten sor-
teras och värderas. En expert kan vara reportern behjälplig i 
analysen, men publiceringen står och faller inte med vad någon 
säger.  
Exklusivitet. Allmänheten får ta del av viktiga uppgifter som 
annars inte skulle ha kommit fram 

Hanssons definition stämmer väl överens med det Uskali och 
Kuutti kallar undersökande datajournalistik. Det ska finnas ett 
kritiskt förhållningssätt och publiceringen ska bygga på eget 
initiativ, självständig research och journalistens egna slutsatser. 
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Därtill lyfter Uskali fram journalistens tekniska kompetens och 
tidsaspekten, medan Hansson poängterar att det ska handla om 
viktiga samhällsfrågor och avslöja missförhållanden eller andra 
förhållanden som någon försökt dölja. Det är oftast eliten, den 
politiska eller ekonomiska makten som granskas. Eftersom syftet 
är att avslöja oegentligheter eller missförhållanden är det nöd-
vändigt att de ansvariga ställs till svars. Enligt pressetiken ska 
den som utsätts för kritik ges möjlighet att tillfälle att samtidigt 
bemöta kritiken. Avslöjandet ska helst få effekter på så sätt att 
missförhållandet avhjälps eller att den som misskött sitt uppdrag 
får ta konsekvenser.  

Läsaren har ingen egentlig roll annat än som konsument 
inom den klassiska undersökande journalistiken, varför man kan 
förvänta sig en låg grad av interaktivitet. Däremot kan man för-
vänta sig öppenhet om metoderna eftersom det kan anses öka tro-
värdigheten. De yrkesetiska reglerna för journalisterna anger att 
källan ska anges när en framställning huvudsakligen bygger på 
annans sakuppgifter. Samtidigt är meddelarskyddet lagstadgat och 
att skydda källor är extra viktigt när det gäller känslig information 
som kan utsätta uppgiftslämnaren för fara eller obehag.  

5.2 Forskaridealet 

Philip Meyer rönte stor uppmärksamhet för sin användning av 
datorn som journalistiskt verktyg 1967. Men hans huvudsakliga 
budskap var att tillämpa vetenskapliga förhållningssätt och me-
toder i nyhetsrapporteringen:  

The new precision journalism is scientific journalism. It means 
treating journalism as if it were a science, adopting methods, 
scientific objectivity and scientific ideals to the entire process of 
mass communication (Meyer, 2002, s. 5). 

Vad menar då Meyer med vetenskapliga metoder och ideal? I sin 
klassiska handbok Precision Journalism – a Reporter’s Introduc-
tion to Social Science Methods som nu finns i en fjärde upplaga, 
beskriver Meyer sin metod.  
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Första steget är att formulera en hypotes. För att testa san-
ningshalten måste hypotesen operationaliseras så att den blir 
möjlig att testa. Sedan prövas hypotesen mot insamlade data, 
ofta med statistiska metoder som korrelationsanalyser. Det är 
också kännetecknande för Meyers metod att göra egna enkät-
undersökningar. 

Objektivitet är ett grundläggande ideal även inom journalis-
tik, kanske till och med det främsta idealet. (Schudson, 2009). 
Men Meyer menar att det finns en tradition av journalistisk pas-
sivitet och oskuld. Passiv i meningen refererande, att opartisk-
heten ofta yttrar sig i att passivt rapportera om andras under-
sökningar istället för att göra egna. Med oskuld syftar Meyer på 
idealet att vara ”professionell amatör”, det vill säga föreställ-
ningen om att en duktig reporter ska kunna rapportera om vad 
som helst utan att vara insatt på förhand. Reportrar nöjer sig ofta 
med att låta olika parter komma till tals i stället för att själva 
försöka ta reda på sanningen: 

Instead of testing reality directly with their own observations, 
deductions, and experiments, they are normally content to do 
their cross-checking by consulting different authorities with dif-
ferent viewpoints and different interests. The flaw in this metho-
dology is that the journalist may not have any good basis for 
evaluating the conflicting sources and may be forced into the 
traditional objectivist stance which demands the unlikely as-
sumption that all voices have an equal claim to the truth 
(Meyer, 2002, s. 11). 

Transparens är också central för Meyer. En bra undersökande 
reporter dokumenterar sitt sökande efter sanning och gör ett 
pappersspår som andra kan följa för att nå samma, eller andra, 
slutsatser. Meyer framhäver att det måste finnas en känsla för 
sanningens tillfälliga karaktär (tentativeness of truth), det vill 
säga en medvetenhet om att de egna slutsatserna kan komma att 
ersättas av nya sanningar i framtiden.  

Peer review kallas den process där vetenskapliga publika-
tioner granskas av andra forskare innan publicering, i Meyers 
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tolkning av den vetenskapliga metoden sker granskningen först 
efter publicering. Läsaren ses alltså som mer aktiv än inom tradi-
tionell undersökande journalistik. 

5.3 Hackeridealet 

På många av de redaktioner som varit framgångsrika inom data-
journalistik finns ett mer eller mindre permanent samarbete mellan 
journalister och utvecklare/datavetare och ofta är datajournalisten 
själv en hybridform mellan dessa (Hermida & Young, 2017).  

De amerikanska medieforskarna Seth Lewis och Nikki Usher 
(2013) har undersökt hur ”hacker-etik” kom till uttryck hos så 
kallade hackerjournalister, det vill säga journalister som är pro-
grammerare eller datavetare i grunden. Om objektivitet är det 
överordnade idealet inom journalistiken så stavas hackerkultu-
rens överideal transparens eller öppenhet. En äkta hackerjourna-
list delar med sig av egna data och av de metoder och skript man 
använt för att skaffa dem. Genom att samarbeta och dela kod går 
utvecklingen snabbare och resultatet blir bättre. Andra ideal är 
upprepning – att kontinuerligt släppa ofärdig kod för beta-test-
ning, mixtrande (tinkering) – att uppmuntra lek och experiment, 
med fokus på processen mer än resultatet, och delaktighet – att 
uppmuntra input från bredast möjliga grupp av medarbetare. 
(Usher & Lewis, 2013) 

En hackerjournalist ser även läsaren som aktiv och medska-
pande, därför är en hög grad av interaktivitet eftersträvansvärt. 
Det anses närmast fult och paternalistiskt att bestämma åt an-
vändaren (Appelgren, 2016). Läsarna ska själva kunna kontrol-
lera uppgifter, kombinera dem och använda dem för andra 
syften än reportern tänkt. Genom att erbjuda alla data, inte bara 
de data som reportern valt ut och vinklat, kan läsaren göra sin 
egen research och hitta sina egna berättelser. Journalistiken blir 
på så sätt mer personlig och relevant och den blir också ett re-
searchverktyg och ett verktyg för beslutsfattande (Dagiral & Para-
sie, 2012).  
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5.4 Entreprenörsidealet 

Astrid Gynnhild kallar den inriktning inom datajournalistiken 
som har sin bas i entreprenörskap och innovation för CEJ, Com-
putional Exploration in Journalism och poängterar betydelsen av 
enskilda kreativa föregångare som leder utvecklingen framåt. 

Computational thinking is in alignment with cultivating an inno-
vative mindset; it presupposes openness and curiosity towards 
new ideas, change, and quality improvement, and it welcomes 
risk-taking and new challenges (2013, s. 11). 

Att fostra ett innovativt tänkande bland journalister är ”den mest 
kritiska faktorn för journalistiken framtida inflytande i samhäl-
let”, enligt Gynnhild. Hon kopplar också ihop ett innovativt tänk 
hos journalister med förmågan att hitta kreativa lösningar på 
samhällsproblem, och en ökad journalistisk bevakning av inno-
vativa processer. 

Även Simon Rogers, före detta dataredaktör på The Guar-
dian, har lyft fram hur innovativa journalister och datajourna-
listik förändrar journalistiken: 

… Every day brings newer and more innovative journalists, deve-
lopers and entrepreneurs into the field, and with them new skills 
and techniques. Not only is data journalism changing in itself, it’s 
changing journalism too. And the world (Rogers, 2013, s. 5). 

Och datajournalistikens framtid hänger på teknisk innovation 
menar Rogers i en ny rapport om datajournalistikens status och 
utmaningar 2017: 

The future of data journalism will hinge on a variety of factors, 
from the sustainability of newsrooms to innovation in techno-
logy and the evolution of skill sets to extract value and report 
new insights to audiences (Rogers, Schwabish, & Bowers, 2017). 

I raden av olika sätt att organisera datajournalistik på en redak-
tion finns en kategori som Rogers kallar ”Lone rangers” det vill 
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säga datajournalister som är ensamma på sina redaktioner. Även 
inom de stora redaktionerna är det ofta enskilda personer som 
haft avgörande betydelse, som tidigare nämnda Adrian Holovaty 
och Aron Pilhofer. 

Entreprenören delar den tekniska skickligheten och nyfiken-
heten med hackern men har alltså inte samma starka fokus på 
samarbete. Snarare finns en betoning på individuella presta-
tioner och konkurrens. Den öppenhet mot publiken med höga 
krav på interaktivitet som finns inom hackeridealet är inte själv-
klar för entreprenören. Samtidigt kan en hög grad av interak-
tivitet möjliggöra att publiken bidrar med innehåll och produkt-
utveckling vilket kan skapa ekonomiskt värde och lojalitet.  

5.5 Teorier om interaktivitet 

Möjligheten till interaktivitet är typisk för webbmediet i stort 
och därmed också för datajournalistik. Graden av interaktivitet 
följer alltså av webbens specifika förutsättningar, att möjligheten 
finns, men också är avhängig synen på läsaren. Samtidigt an-
vänds begreppet interaktivitet ganska lättvindigt i både forskning 
och handböcker om datajournalistik, ofta utan en ingående 
definition. För att kunna bedöma graden av interaktivitet krävs 
en teoretisk förståelse. 

Ett klassiskt sätt att se på interaktivitet är utifrån vem som ska-
par eller äger informationen och vem som distribuerar den, där 
interaktivitet definieras som ett mått på ett mediums potentiella 
förmåga att låta användaren påverka innehållet (Jensen, 1997). 

Den lägsta graden av interaktivitet i denna modell är över-
föring eller ”transmission” där användaren kan välja när och vad 
hen tar del av men saknar möjlighet att påverka innehållet. Den 
högsta formen av interaktivitet är konversation, som innebär att 
informationen eller innehållet kommer från och distribueras av 
användaren, i realtid (till exempel i en chat) eller lagrat, som i 
crowdsourcing eller andra typer av användargenererat material. 
Den norska medieforskaren Jon Hoem studerar öppenhet i kom-
munikationsmönster på nätet och har utgått från Jensens modell 
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men lagt till ytterligare en dimension utifrån om användarna 
påverkar innehåll och distribution som individer eller som ko-
llektiv. Han har därmed fått nio olika kommunikationsmönster 
med olika grad av interaktivitet och öppenhet: (Hoem, 2006). 

 
 Kontroll av produktion  

 Center 
Användare – 
individ 

Användare –  
kollektiv 

Center Transmission Registrering Kommentering 

Användare 
– individ 

Konsultation Konversation Kollaboration 

 
 
Kontroll av 
distribution 
 

Användare 
– kollektiv 

Syndikering Delning Emergens 

Bild 1: Jensens modell för interaktivitet i grått, Hoems kompletteringar 
i vitt (min översättning). 

Transmission: Användaren har ingen inverkan på vare sig pro-
duktion eller distribution av information. Till exempel TV, radio 
och nätets liveflöden. 
Registrering: Informationscentret hämtar information från sina 
användare genom automatisk registrering av beteende, informa-
tion som kan användas för riktade annonser eller för att gene-
rera listor över mest lästa artiklar. 
Kommentering: Flera användare bidrar med information, men 
insamling och lagring är centraliserad, till exempel genom olika 
typer av crowdsourcing eller modererade läsarkommentarer på 
den egna plattformen. 
Konsultation: Centralt tillhandahållen information på begäran, 
användarna bestämmer när och var (som på de flesta nyhetssaj-
ter, med undantag för vid live-rapportering). 
Konversation: Enskilda användare kan initiera en kommunika-
tion och delta i både produktion och distribution av informa-
tion, till exempel i en chatt eller när man delar på den egna Face-
booksidan. 
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Kollaboration: Information produceras av användare kollektivt 
och alla har samma möjlighet att lägga till eller ändra, men den 
enskilda användaren bestämmer när informationen ska nås, till 
exempel som på Wikipedia och inom Open source.  
Syndikering: Informationen produceras av ett informationscen-
ter, men användarna kan kontrollera distributionen, till exempel 
genom RSS. 
Delning: Som syndikering men informationen är ursprungligen 
skapad av enskilda användare, som när någon publicerar andras 
bilder eller texter på sin egen blogg eller på Facebook. 
Emergens: Både produktion och distribution är en kollektiv pro-
cess, utan central eller individuell kontroll, men användarna behö-
ver inte nödvändigtvis samarbeta. Det här är den mest öppna kom-
munikationen enligt Hoem. Ett exempel är hashtags på Twitter. 

Av dessa kommunikationsmönster ligger kollaboration, eller 
samarbete, närmast hackerkulturen. Kollaboration och konver-
sation (som Hoem kallar dialog) är ofta nära förbundna:  

Dialog är nödvändig för att främja många av de sociala proces-
serna som möjliggör samarbete. Diskussioner om funktionaliteten 
i öppen källkod är ett bra exempel, där många är inblandade, men 
de slutliga besluten fattas av relativt få privilegierade gruppmed-
lemmar. Kollaboration skiljer sig från kommentering, eftersom 
nytt innehåll kan produceras av användare som reviderar varan-
dras arbete och lägger till nytt material” (Hoem, 2006). 
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6. Metod och material 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svensk datajournali-
stik kan se ut och att utforska om och hur olika ideal och tradi-
tioner kommer till uttryck. Eftersom jag vill titta på datajour-
nalistisk praktik i förhållande till ideal, är urvalet designat för att 
hitta datajournalistik som kan anses vara ”idealisk” – i det här 
fallet som antingen lämnats in som bidrag till en tävling i data-
journalistik eller som postats som goda exempel i ett forum för 
datajournalister. 

Då ingen liknande studie gjorts i Sverige har ansatsen varit 
bred. Först har en rad allmänna frågor ställts för att kunna jäm-
föra med de tidigare kvantitativa studier som gjorts av prisbelönt 
datajournalistik: 

1. Vilka medieorganisationer producerar denna datajour-
nalistik i Sverige och hur samarbetar olika yrkesgrupper? 

2. Vilka ämnesområden, datakällor och visualiseringsfor-
mer dominerar? 

3. Hur inbjuds publiken ta del av data och vara delaktiga? 
4. Hur skiljer det sig mellan olika typer av medier och över 

tid? 
5. Vilka journalistiska och teknologiska ideal finns synliga i 

svensk datajournalistik?  

För att kunna knyta an till de ideal som påvisats i tidigare forsk-
ning har jag ställt mer specifika frågor som syftar till att hitta 
drag som skulle kunna vara typiska för de ideal som obser-
verades i kapitel 5: 

a) det undersökande idealet (kritisk, självständig research 
och analys, viktiga frågor, flera, ofta svåråtkomliga käll-
or, ansvarsutkrävande, låg grad av interaktivitet) 
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b) forskaridealet (avslöjande transparens, hypotespröv-
ning, statistiska metoder,) 

c) hackeridealet (programmering, deltagande transparens, 
samarbete, hög grad av interaktivitet) 

d) entreprenörsidealet (programmering, individuella pres-
tationer, nytänkande till form och innehåll, gärna i 
form av tjänst) 

För att kunna hitta dessa ideal i materialet och se hur materialet 
visar på olika förhållningssätt till interaktivitet har bland annat 
följande frågor ställts: 

 
• Hur har data samlats in, bearbetats och analyserats? Hur 

svårtillgängliga kan de ha varit för journalisten? Har 
journalisten utgått från data eller från en hypotes? 

• Vilka får komma till tals? Ställs ansvariga till svars? 
• I vilken grad kan läsaren/användaren vara aktiv, anpas-

sa innehållet, delta i diskussionen och bidra med eget 
material? I vilken grad kan hen ta del av källmaterialet, 
granska journalistens slutsatser och ställa egna frågor? 

• Är materialet presenterat som en tjänst eller på en egen 
subdomän, ligger det bakom en betalvägg?  

6.1 Kvantitativ innehållsanalys på webben 

Kvantitativ metod lämpar sig väl för att hitta mönster, samband 
och trender i stora material. Kvantitativ innehållsanalys är också 
en beprövad metod inom medie- och journalistikforskning. Dock 
måste metoden anpassas till mediets specifika förutsättningar. 
Norska Erik Stavelin och Helle Sjøvaag har skapat en modell i nio 
steg för kvantitativ innehållsanalys på webben (Sjøvaag & Stave-
lin, 2012). 

Första steget är att operationalisera forskningsfrågorna eller 
hypotesen. För de frågor som inte kan besvaras med kvantitativa 
mått rekommenderas att också göra en kvalitativ analys av ut-
valda fall ”case” inom materialet. Nästa steg är att designa ett 
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kodschema, i första hand baserat på tidigare innehållsanalyser 
för att kunna jämföra med tidigare forskning – dessutom har 
kodschemat då redan validerats.  

Stavelin och Sjøvaag, som själva analyserat alla nyheter pub-
licerade på nrk.no under ett år, menar att man med fördel kan an-
vända en automatiserad datorstödd metod för kodning av ”mani-
fest” innehåll (till exempel längd, datum, författare) medan 
mänskligt arbete är överlägset för kodningen av "latent" innehåll, 
det vill säga innehåll som kräver en bedömning/värdering. Vidare 
rekommenderas att göra en pilotstudie och att regelbundet se över 
kodschemat och vid behov komplettera med undervariabler.  

Man bör också göra en reliabilitetstest genom att koda om en 
del av materialet (intrasubjektivitetstest) eller låta någon annan 
göra det (intersubjektivitetstest). 

6.2 Urval 

Datajournalistik förstås bäst genom exempel, hävdar bland annat 
Christer Clerwall i Handbok i journalistikforskning (2015). Efter-
som det inte råder konsensus om vad som är datajournalistik är, 
och eftersom jag velat ställa datajournalistisk praktik i relation 
till ideal, har jag sökt publiceringar som ansetts vara exempel på 
god datajournalistik inom branschen.  

Hösten 2013 instiftades ett nordiskt pris i datajournalistik, 
NODA, Nordic Data Journalism Award, i samband med den för-
sta nordiska datajournalistikkonferensen på Södertörns hög-
skola. Något år tidigare bildades Facebookgruppen Datajourna-
listik som ett forum för utbyte av erfarenheter, inspiration och 
praktiska tips på svenska i den då ganska lilla gruppen nordiska 
journalister som använde begreppet.  

Som urval har jag valt samtliga svenska bidrag till NODA 
Awards från att priset instiftades 2013 till 2017, då det senaste 
priset delades ut i Odense. Det är alltså publiceringar som redak-
tioner och enstaka journalister skickat in som tävlingsbidrag i de 
olika klasser som funnits genom åren: fakta, undersökande, mo-
bil, tjänst/applikation och feature. 
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För att även hitta exempel på mer alldaglig, generell datajour-
nalistik har jag också samlat in samtliga länkar som publicerats i 
Facebookgruppen Datajournalistik, en grupp för ”nordiska jour-
nalister som är intresserade av data”. I gruppbeskrivningen upp-
manas medlemmarna också: ”dela med dig om du gjort journa-
listik av data”. Det betyder att journalister med intresse för data-
journalistik både är avsändare och målgrupp för de inlägg som 
postas här. Ungefär en fjärdedel av inläggen syftar till att lyfta 
fram ett journalistiskt projekt, ofta sitt eget. (Appelgren, 2016). 
Även om antalet medlemmar stiger stadigt har aktiviteten i 
gruppen minskat något sedan 2014. 

Det handlar alltså i båda fallen om ett självselekterat urval: 
Det är publiceringar som reportrarna/producenterna rapporterat 
in frivilligt och som de själva definierat som datajournalistik. 
Detta ligger i linje med undersökningens syfte då jag ville under-
söka ett urval av svensk datajournalistik i förhållande till olika 
ideal. Dessutom finns olika definitioner och att låta praktikerna 
definiera genren genom sina exempel, kan ger en mer dynamisk 
ram än att använda en vetenskaplig definition som riskerar att 
vara både styrande och föråldrad. 

Men det är också pragmatiskt: Det skulle helt enkelt vara för 
tidskrävande att gå igenom allt som publiceras på svenska ny-
hetssajter för att sålla ut undersökningsmaterial enligt en given 
definition. Jag har bland annat gjort provsökningar på nyhets-
sajter med sökord som ”interaktiv grafik”, ”databas”, ”datajour-
nalistik” men inte fått önskade träffar.  

6.3 Tillvägagångssätt 

Alla svenska bidrag till NODA Awards från 2013 när priset in-
stiftades till den senaste prisutdelningen 2017 (som gäller för 
projekt publicerade tom 2016) är hämtade från databasen noda-
base.net där de publicerats lättåtkomligt tillsammans med en 
kort beskrivning. De totalt 31 bidragen kommer från bla SVT, 
SR, Aftonbladet, DN och SvD, och är publicerade mellan 2012 
och 2016.  
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Alla Facebookinlägg från 2013-01-01 till 2017-08-31 i grupp-
en Datajournalistik har skrapats ner till en csv-fil med Python 
och Facebooks API för utvecklare. Det blev totalt 1 419 poster, 
med en kulmen år 2014 med 438 poster. Sedan har alla länkar 
(links) filtrerats ut. Eftersom man kan posta länkar också som 
meddelande har även alla meddelanden innehållande http-adres-
ser filtrerats ut, totalt 1048 poster. Dessa har sedan gåtts igenom 
manuellt för att sortera bort de länkar som inte innehållit exem-
pel på datajournalistik publicerad av svenska medieföretag eller 
frilansbyråer. Kvar blev 152 länkar till datajournalistiska projekt 
som publicerats på svenska nyhetsajter. I undantagsfall ingår 
även publiceringar som ligger på egna domäner, om det finns en 
tydlig publicistisk avsändare, till exempel Mittmedias gemen-
samma valsatsning ”Kandulova” och två projekt av frilansbyrån 
J++. I de allra flesta fall har länkarna publicerats av någon som 
deltagit i produktionen. 

Nästa steg har varit att rensa bort dubbletter samt att sam-
manfoga länkar som tillhör samma publicering. En analysenhet 
kan ha flera länkar och bestå av en eller flera artiklar, visuali-
seringar, databaser om de tillhör samma projekt eller har publi-
cerats som en visuellt avgränsad enhet. Kvar blev sammanlagt 
150 datajournalistiska projekt mellan 2013 och 2017 som sam-
lades in i ett Excelark med länkar och fick ett ID-nummer per 
analysenhet.  

Analysenheterna har sedan kodats manuellt och förts in i 
statistikprogrammet SPSS enligt ett kodschema som delvis byg-
ger på de få kvantitativa innehållsanalyser som hittills publice-
rats, Paraise/Dagiral, Knight, Young, Tabary och Loosen, samt 
kompletterats med frågor i syfte att operationalisera uppsatsens 
huvudfrågor. Döda länkar är bortrensade, såvida de inte enkelt 
går att hitta genom en sökning på huvuddomänen.  

I vissa fall har kontexten gått förlorad även om delar av pro-
jektet finns kvar, till exempel till följd av att sajten fått en ny 
design eller att publiceringssystemet uppdaterats. I många fall 
har publiceringssystemet eller webbläsaren blockerat inbäddade 
visualiseringar, då gamla scriptspråk kan innebära säkerhetshål. 
Med hjälp av webbläsarens utvecklingsverktyg har källan till de 
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inbäddade visualiseringarna lokaliserats och öppnats separat 
med webbläsarens säkerhetsinställningar avslagna. Om tillräck-
ligt stor del av projekten varit tillgängliga eller möjliga att åter-
skapa för att besvara analysfrågorna har de tagits med. Allt som 
allt blev 91 enheter kvar i analysen. 

För att kunna återgå till materialet även om länkarna för-
svinner har tillägget Save as PDF använts även om det då blivit 
en skärmdump även på interaktiv grafik och video, varför en del 
av interaktiviteten och multimodaliteten gått förlorad.  

6.4 Metodkritik 

Webbmediets möjlighet till interaktivitet och samspel med pub-
liken är, som vi sett, en central aspekt av datajournalistik och av 
de ideal som förknippas därmed. Men interaktiviteten och webb-
ens flytande karaktär skapar också utmaningar för den som vill 
forska om webbnyheter i praktiken. Medieforskarna Michael 
Karlsson och Jesper Strömbäck (Karlsson & Strömbäck, 2010) 
menar till och med att dessa svårigheter är den främsta orsaken 
till att det finns så få kvantitativa studier av webbjournalistik.  

En svårighet är webbens omedelbarhet (immediacy), att ny-
hetsartiklar redigeras och flyttas om över tid vilket gör att den 
artikel som man läser idag inte nödvändigtvis är samma som 
igår, eller ens för en sekund sedan, och att kontexten går förlorad 
när artiklar flyttas och paketeras om. Den här studien omfattar 
artiklar som är flera år gamla och man kan utgå från att nästan 
inga artiklar längre ser ut som när de först publicerades. Rub-
riker har ändrats, artiklar har tagits bort eller lagts till, länkar är 
döda, visualiseringar kan vara skapade med föråldrade skript 
eller en utgången tjänst, hela sajten kan ha fått ny, grafisk profil 
som inte ger rättvisa åt den ursprungliga presentationen.  

En annan svårighet är att studera interaktivitet. Läsarens möj-
lighet att påverka innehållet eller presentationen, medvetet eller 
omedvetet, gör att upplevelsen kan vara olika för olika personer 
och förändras över tid beroende på hur andra har interagerat 
med artikeln. Som en lösning på detta problem förordar Karls-
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son & Strömbäck olika strategier för att studera webbjournalistik 
i realtid, som att spara ner ögonblicksbilder av en nyhetssajt med 
täta mellanrum, vilka av naturliga skäl inte är tillämpbara i den-
na studie och som heller inte är helt nödvändiga för att besvara 
de frågor som ställs här. 

Vidare konstaterar de, i en jämförelse mellan olika sätt att 
spara webbsidor, att alla metoder har brister. Att ladda ner sidor 
som pdf har bristen att interaktiviteten går förlorad. För att und-
vika detta förordar Karlsson & Strömbäck att man kombinerar 
olika metoder, som att spara sidor som pdf och att ladda ner hela 
webbsidor. Inte heller denna strategi är tillämpbar här, då många 
interaktiva visualiseringar bygger på tredjepartsapplikationer och 
skript som inte enkelt låter sig fångas eller dokumenteras. 

Ytterligare en utmaning har varit att operationalisera de olika 
idealen till kvantitativa analysfrågor. Här finns en uppenbar risk 
att mäta det som går att mäta snarare än det som är utmärkande 
för idealen. Som exempel är konsekvens, att ett missförhållande 
avskaffas eller att den ansvarige avgår, är utmärkande för under-
sökande journalistik, men svårt att mäta i en innehållsanalys. 
Forskaridealets kännetecken, hypotesprövning och statistiska 
metoder har undersökts, när dessa varit synliga i texten, men 
kvaliteten på operationaliseringen av explicita hypoteser eller på 
de statistiska analyserna har inte bedömts. Samarbete och synen 
på läsaren som aktiv är kanske de mest utmärkande dragen i 
hackeridealet. Samarbete har mätts i antal personer och yrkes-
roller i byline, medan en deltagande observation eller intervju 
kanske hade gett en annan bild. Synen på läsaren har undersökts 
genom en rad variabler om interaktivitet från tidigare innehålls-
analyser men också genom att operationalisera Hoems interak-
tivitetsmodell. Entreprenörsidealet har varit svårast att operatio-
nalisera då det är vagt formulerat i tidigare forskning om data-
journalistik. Jag har gjort försök att mäta popularitet och läsar-
engagemang genom antal delningar, likes, kommentarer och så 
vidare, men då tas inte hänsyn till om inläggen varit sponsrade 
eller till kanalernas olika förutsättningar och räckvidd. De flesta 
variabler har inte graderats eller värderats, jag har enbart gjort en 
”boolesk” bedömning av om ett påstående är sant eller falskt. 
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Även urvalet kan vara problematiskt eftersom det är själv-
selekterat och därmed inte nödvändigtvis representativt. Å andra 
sidan är syftet inte att kvantifiera all datajournalistik som pub-
liceras, utan att hitta exempel på olika typer av datajournalistik 
och ställa dessa i relation till olika ideal. Det är ett rimligt an-
tagande att bidrag som lämnats in till en tävling i datajourna-
listik ligger närmre idealen än om man skulle göra ett totalurval 
utifrån en egen definition. NODA Awards delas ut i olika kate-
gorier vars kriterier styr urvalet. Samtidigt är dessa ramar satta 
av ledande branschföreträdare och speglar på så sätt föreställ-
ningar om datajournalistik och om excellens inom området. 

Facebookgruppen är kanske mer problematisk som urval, 
även om den är det största och bredaste forumet för svenska 
journalister med intresse för datajournalistik. Att välja Facebook 
som plattform begränsar urvalet eftersom många inte finns där, 
men just den här gruppen journalister har nätet som sin själv-
klara arena för research och publicering och de finns troligen på 
sociala medier i större utsträckning än andra. Men även om 
många namnkunniga datajournalister i Sverige är medlemmar i 
gruppen Datajournalistik så är långt ifrån alla aktiva, särskilt vad 
gäller att framhäva sig själva. Jag har övervägt att ändra urvalet 
för att få en större bredd av producenter, till exempel genom att 
aktivt fråga utvalda datajournalister om länkar, men hade då 
troligen inte fått samma spridning över tid. Jag har även gjort 
försök att skrapa Twitterdata, men dessa försök gav många dub-
bletter mot de länkar som publicerats i Facebook-gruppen. 
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7. Resultat 

7.1 Urval och bortfall 

I det ursprungliga urvalet fanns 134 analysenheter. Av dessa har 
42 tagits bort därför att länkarna varit döda eller att så avgörande 
delar av presentationen har saknats att analysfrågorna inte har 
kunnat besvaras. En valdes bort därför att den låg bakom en dyr 
betalvägg.  

Tabell 1: Urval och källor. 

 2013 2014 2015 2016 2017 Total Döda 

NODA 1 1 5 13 0 20 1 

FB 13 19 20 4 3 59 42 

Båda 2 3 5 2 0 12  

Total i 
analysen 

16 23 30 19 3 91 43 

Döda  24 16 2 0 0 43 134 

Av de döda länkarna kom så gott som samtliga från Facebook-
gruppen och publicerades år 2013 till 2014. Nio av dem var från 
Helsingborgs Dagblad, hälften kartor om olyckor eller brott ba-
serade på öppna data. Sex länkar låg hos SVT:s avdelning för 
datajournalistik, Pejl, som omorganiserades 2015 och som då 
bland annat avpublicerade sin blogg. Fem av de döda länkarna 
leder till större datajournalistiska projekt på Aftonbladet, bland 
annat en valkompass, två projekt om miljö och en undersökning 
om svenskarnas sexualvanor med rubriken ”Sverige ligger”. 

Projekten är ojämnt fördelade över analysperioden med en 
kulmen 2015. Att det är relativt få publiceringar från 2013 till 
2014 beror främst på döda länkar, nergången 2016 beror på färre 
publicerade länkar i Facebookgruppen, och 2017 på att bidragen 
till NODA Awards ännu inte är offentliggjorda. Medan de 
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svenska bidragen till NODA har ökat varje år har aktiviteten i 
Facebookgruppen minskat. En förklaring skulle kunna vara att 
diskussionen kan ha flyttat över till andra forum men troligt är 
också att ribban för att dela en länk i gruppen har höjts. 

7.2 Vilka producerar datajournalistik? 

Trots att urvalsmetoden troligen har verkat exkluderande tycks 
det finnas många olika producenter av datajournalistik. I det ur-
sprungliga urvalet fanns datajournalistiska projekt från 21 olika 
medieorganisationer, i analysen finns 18 av dessa kvar och repre-
senterar såväl etermedia, kvällspress, storstadspress, lokaltid-
ningar, facktidningar och byråer.  

Tabell 2: Typer av medieföretag. 

 
Public service 

Sthlm
stidn 

Lokaltidn 

Kvällstidn 

Facktidn 

Ö
vrig 

Total 

NODA 12 6 2 8 2 2 32 

Enbart 
FB 

11 14 18 6 9 1 59 

Totalt 23 20 20 14 11 3 91 

Den största enskilda producenten är SVT (n=16, 17,6%) som 
utgör merparten (ca 70%) av gruppen Public service. Sedan SVT 
Pejl lade ner som självständig redaktion 2015 kommer de flesta 
jobben i kategorin från det tvärfunktionella teamet Digitala in-
satsstyrkan på Sveriges radio (n=7). De två public servicebolagen 
är också de flitigaste att lämna in till NODA Awards. SVT har 
dessutom vunnit pris två år i streck. 

Kategorin Kvällstidningar domineras av Aftonbladet (n=12), 
som också har många bidrag i NODA Awards och som vann den 
första tävlingsomgången med en egen databas över kvinnor som 
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mördats av sina män. Helsingborgs dagblad (n=10) och Syd-
svenskan (n=6) som har ett gemensamt grävnav utgör tillsam-
mans 80 procent av kategorin Lokaltidning. Storstadstidning be-
står av Svenska Dagbladet (n=12) och DN (n=8). Nästan två 
tredjedelar av analysenheterna i kategorin Facktidning kommer 
från Lärarnas tidning (n=7).  

Värt att notera är också att dagstidningarna (Stockholms-
tidningar + lokaltidningar) varit flitiga att publicera sig i Face-
bookgruppen (tot 40 länkar), men mindre flitiga att skicka in 
bidrag till NODA, i jämförelse med kvällspressen, som har lika 
många NODA-bidrag men bara 14 länkar på Facebook. 

Tabell 3: Antal producenter i byline (utom foto). 

 1 2 3 4 5 >5 Total 

NODA 5 9 4 6 2 6 32 

Enbart 
FB 

26 18 12 2 1 0 59 

Totalt 31 27 16 8 3 6 91 

Två tredjedelar (n=58) av analysenheterna har bara en eller två 
namngivna personer i byline. Undantaget är bidragen från Sve-
riges radio, som i snitt har drygt fem namngivna personer i byline, 
samt från Aftonbladet, som i snitt har 3,4 namngivna producenter. 
Bland de nominerade till NODA var samarbete vanligare med i 
snitt 3, 7 personer i byline, medan de länkar som enbart publi-
cerades i Facebookgruppen hade 1,9 producenter i snitt. De van-
ligaste rollerna, vid sidan av journalister/fotografer/redaktörer, 
var grafiker (18,7%) och (webb)utvecklare (14,3%). I princip är 
det bara SVT, SR och Aftonbladet som har dessa funktioner i 
sina team, i alla fall i byline. Övriga förekommande roller var bla 
researcher (5,5%), UX/designer (3,3%), projektledare (3,3%), och 
statistiker. 

Svensk datajournalistik tycks också vara ganska personbero-
ende, det vill säga, den förutsätter enstaka medarbetares kompe-
tens och engagemang. På Lärarnas tidning är en reporter inblan-
dad i alla publiceringar utom en, men även på SVT, som har haft 
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en särskild redaktion för datajournalistik, står samma två data-
journalister bakom två av tre jobb. 

7.3 Kontext 

Det vanligaste är att datajournalistik publiceras på vanlig nyhets-
plats som en del av nyhetsflödet. Men det har blivit vanligare 
under undersökningsperioden att den publiceras på en egen sek-
tion, vilket framför allt har att göra med att bland annat Afton-
bladet och Svenska Dagbladet, som tillhör samma koncern, har 
utvecklat ett format för långläsning (longread) bakom betalvägg. 
På Aftonbladet finns bland annat egna subdomäner med sökbara 
persondatabaser över svenska jihadister respektive kvinnor som 
mördats av närstående män, Miljardnotan som visar hur mycket 
kommunerna lägger på representation samt den mobilanpassade 
applikationen Klassresan som visar demografisk ojämlikhet längs 
tunnelbanans röda linje. I denna grupp finns också lokaltid-
ningskoncernen Mittmedias gemensamma crowdsourcingpro-
jekt ”Kan du lova” inför valet 2014 och kartläggningen ”Här bor 
journalisterna 2015” som byrån J++ gjorde åt Institutet för 
mediestudier.  

SVT är det enda företaget i undersökningen som har haft en 
egen sajt för interaktiv grafik; SVT Pejl som lade ner som själv-
ständig redaktion 2015. De kvarvarande medarbetarna jobbar nu 
i det så kallade Quickshot-teamet, där journalister från nyhets-
divisionen och utvecklare från utvecklingsavdelningen jobbar 
tillsammans med tidsbegränsade projekt som vanligtvis publi-
ceras i nyhetsflödet. 

7.4 Ämnen 

Datajournalistik förekommer inom många olika ämnesområden, 
båda hårda och mjuka, lättsamma och allvarliga. Här har enbart 
det primära ämnesområdet i rubrik och ingress bedömts subjek-
tivt efter kategorier som bygger på tidigare liknande studier. 
Politik är enskilt största huvudämnet och i topp ligger även andra 
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ämnen som speglar den politiska och journalistiska agendan. Miljö 
var ett vanligt huvudämne inför klimatmötet i Paris 2015, politik 
(om det politiska spelet, väljare, politiker) ökade till nära 40 procent 
i samband med valet 2014, migration/flyktingfrågor fick ett upp-
sving under den stora flyktingvågen 2015. Det är särskilt tydligt 
inom public service (SVT) och hos kvällstidningarna (Aftonbla-
det) där hälften av analysenheterna har behandlat aktuella poli-
tiska frågor. Bland övriga ämnen finns så olika ämnen som ut-
rikes, hälsa, förvaltning, sport, olyckor, sociala frågor, bostad, 
livsstil, trivia, teknik och forskning. 

Tabell 4: Huvudsakligt ämne, antal resp procent, ett val möjligt (n=91). 

Politik 13 14,3% 

Vård, skola, omsorg 12 13,2% 

Brott & olyckor 12 13,2% 

Migration 11 12,1% 

Kultur & nöje 7 7,7% 

Ekonomi, näringsliv 7 7,7% 

Miljö, klimat 6 6,6% 

Trafik 5 5,5% 

Övriga ämnen 18 19,8% 

Totalt 91 100% 

7.5 Datatyper och datakällor 

Geodata, det vill säga geografiska data, är den vanligaste data-
typen som förekommer i 57,1 procent av analysenheterna. Kar-
tor är också den vanligaste visualiseringsformen och lika stor 
andel innehåller prick- eller ytmönsterkartor. Personliga data, 
det vill säga personuppgifter som namn och bild, är den näst 
vanligaste datatypen och har blivit allt vanligare under perioden. 
De flesta exempel kommer dock från två aktörer i samma kon-
cern: Aftonbladet, där personuppgifterna återfinns i brottsrelate-
rade persondatabaser och Svenska Dagbladet, där personupp-
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gifterna publicerats i betydligt lättare sammanhang; miniporträtt 
över de som vunnit Nobelpriset i litteratur, Bragdguldet i sport, 
respektive de mest omskrivna svenskarna 2015. 

Tabell 5: Datatyp: flera val möjliga (n=91) Procent (%). 

 JA  
(n=91) 

NODA 
(n=32) 

Enbart  
FB(n=59) 

Geodata 57% 47% 63% 

Personliga data 21% 31% 15% 

Demografiska data 16% 25% 12% 

Finansiella data 15% 22% 12% 

Mätdata 7% 6% 7% 

Opinionsundersökning 4% 9% 2% 

Kombinerade data (till 
exempel geo+demografiska) 

26% 34% 22% 

Lite mer än en fjärdedel byggde på en kombination av olika data-
typer, till exempel ekonomiska eller demografiska data i kombi-
nation med geodata. I den här gruppen finns många större pub-
liceringar med flera producenter, yrkesroller och artiklar som till 
exempel Sveriges Radios datajournalistiska satsning under OS, 
crowdsourcingprojekten #Kandulova i samband med valet 2014 
och Bredbandstestet på SVT där läsare fick rapportera in kvalitet 
och pris på sin uppkoppling. Ett annat exempel på kombinerade 
data var Dagens Nyheters kartläggning av hur det gått tio år 
senare för de närmare 25 000 personer som fick permanent 
uppehållstillstånd i Sverige år 2004. 

Liksom i tidigare studier är det vanligast att data varit offent-
liga, oftast i öppen, lättillgänglig form i myndigheters publika 
databaser. Även data som begärts ut med stöd av offentlighets-
principen är vanligt. Men näst vanligast är att data är egeninsam-
lade av redaktionen. Datakällorna skiljer sig inte så mycket åt 
mellan bidragen till NODA och övriga, men NODA-bidragen har 
i större utsträckning byggt på egeninsamlade, publikinsamlade 
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(crowdsourcing) och/eller kombinerade data. Lokaltidningarna 
använder i störst grad offentliga källor, oftast på kommunal nivå. 

Tabell 6: Datakällor: flera val möjliga (n=91). 

Källa 
Alla 

(n=91) 
NODA 
(n=32) 

Enb.FB(n
=59) 

Offentlig, till exempel 
myndighet 

64% 56% 68% 

Egeninsamlad på redaktionen 23% 31% 19% 

Privat/kommersiell 18% 19% 17% 

Crowdsourcing  9% 16% 5% 

Egen enkät 8% 6% 8% 

Intresseorganisation 8% 9% 7% 

Universitet/forskning 3% 6% 2% 

Kombinerad (flera källor) 26% 34% 22% 

När man talar om öppna data menar man ofta offentliga data, 
man pratar alltså både om källa och tillgång. I den här undersök-
ningen har källor och tillgång undersökts som separata variabler 
eftersom det ligger i syftet att undersöka om publiceringen bygg-
er på självständig research. Offentliga data kan vara öppen, det 
vill säga digitalt tillgänglig att ladda ner eller i form av offentliga 
handlingar, begärda med stöd av offentlighetsprincipen. (Det har 
inte alltid varit möjligt att avgöra om data lämnats ut i digitalt 
format, i tabellform eller om reportrarna själva har sammanställt 
dem.) Vare sig när det gäller källa eller tillgång är svaren exklu-
derande. Data från Panama Papers har till exempel kodats både 
som läckta och öppna eftersom de legat i en publik, sökbar data-
bas, medan källan har kodats som privat/kommersiell eftersom 
dokumenten ursprungligen kommer från ett företag.  

Egeninsamlade data på redaktionen (exempel: mördade kvin-
nor, svenska jihadister, mest omskrivna svenskar), egen enkät 
(exempel: till kommuner om minoritetsspråk, kommunpolitiker 
om hot, förskolelärare om barngrupper) och crowdsourcing 
(exempel: bredbandshastighet, vattenkvalitet, boränta, vårtecken, 
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bilder på supermånen, bästa vandringslederna) är på ett sätt att 
betrakta som både källa och tillgång.  

Den största skillnaden mellan egen enkät och crowdsourcing 
är att det i enkäten finns ett statistiskt urval medan det i crowd-
sourcing är fråga om ett självselekterat urval eftersom alla läsare 
uppmanas bidra. Möjligen finns mer data som är läckt eller skra-
pad, alltså hämtad från webbsidor med hjälp av programmering, 
än som framgår av tabellen eftersom tillvägagångssättet inte all-
tid är angivet. Det vanligaste är att data varit öppna, i meningen 
att de funnits publicerade digitalt och gratis tillgängliga på nätet. 
Men det är också vanligt att använda exklusiva data, alltså data 
som ägs av den egna redaktionen, till vilka räknas data insamlade 
på redaktionen, specialbeställda opinionsundersökningar och 
statistikkörningar, crowdsourcing samt egna enkäter. Bland dem 
som nominerats till NODA är exklusiva data ännu vanligare, till 
och med vanligare än öppna data. Minst vanligt är läckta och 
skrapade data, även om de kan vara mer förekommande än vad 
som framgår av arbetsrapporter och artiklar.  

Tabell 7: Datatillgång: flera val möjliga (n=91). 

 Procent NODA 
(n=32) 

Enbart 
FB 
(n=59) 

Öppna  
(offentligt tillgängliga digitalt) 

51,6% 50% 52,5% 

Exklusiva 38,5% 56,2% 28,8% 

Offentlig handlingar 34,1% 37,5% 32,2% 

Skrapade 4,4% 9,4% 1,7% 

Läckta 2,2% 3,1% 1,7% 

7.6 Presentation 

Datajournalistik förknippas nästan alltid, och i större utsträck-
ning än föregångaren CAR, med datavisualisering (Knight, 2015; 
Loosen, Reimer, & De Silva-Schmidt, 2017; Fulda, Hermida, & 
Young, 2017). Trots detta är det elva analysenheter som helt sak-
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nar helt statistisk visualisering. De har andra typer av visualiser-
ing, till exempel foton och illustrationer, men dessa bilder visar 
inte statistisk eller numerär information.  

Även i denna undersökning är kartor den vanligaste visuali-
seringsformen, följt av diagram. Drygt två femtedelar innehåller 
två eller fler olika typer av datavisualiseringar, vanligaste kombi-
nationerna är karta och tabell (8), följt av karta och diagram (7) 
samt diagram och tabell (6) eller diagram, tabell och karta (6). 
Bara två publiceringar innehåller både karta, diagram, tabell och 
tidslinje, båda utgår från offentlig statistik i Helsingborg, klotter 
respektive inbrott, och är gjorda i visualiseringsverktygen Tab-
leau och Carto. Gruppen NODA-bidrag innehåller i snitt något 
färre typer av visualiseringar, där finns fler bidrag som enbart 
innehåller en typ av datavisualisering. I den här gruppen är inte 
kartor lika vanligt, i stället är diagram den vanligaste som före-
kommer i mer än hälften av publiceringarna. 

Antalet olika typer av visualiseringar per publicering har 
minskat över tid, om man nu kan dra några slutsatser utifrån det 
begränsade urvalet. Tidslinjer har minskat kontinuerligt för att 
helt försvinna. Kartor återfanns i tre av fyra analysenheter 
undersökningens första år, 2013, för att sedan ligga på mellan 47 
och 57 procent (tabell 16, i bilagan). 

Tabell 8: Visualisering - typ, flera val möjliga (n=91). 

Typ Alla 
(n=91) 

NODA(n=32) 

Karta 57% 38% 

Diagram (till exempel stapel eller 
cirkel) 

42% 53% 

Tabell, lista 27,5% 22% 

Infografik 10% 16% 

Tidslinje 8% 6% 

Ordmoln 1% 0% 

Ingen 12% 9% 

Två eller fler 42% 34% 
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Ett annat sätt att se på datavisualiseringarna är utifrån vilket 
syfte de tjänar, det vill säga vad de berättar, oavsett om det är i 
form av en karta eller ett diagram. Det absolut vanligaste är att 
visualiseringen visar värden, medan det är betydligt ovanligare 
att visa samband, det vill säga hur olika variabler hänger ihop 
statistiskt. Det minst vanliga är att visa nätverk eller flöden. Det 
fanns bara fyra visualiseringar av den typen varav tre handlade 
om migration. Två NODA-vinnare från Svt Pejl visade flöden, 
en om flyktingströmmar till EU och en om hur väljare rört sig 
mellan partier. 

Tabell 9: Visualisering – syfte: flera val möjliga (n=91). 

Värden (Jämföra antal eller frekvens) 63,7% 

Trend (Visa förändring över tid) 18,7% 

Nätverk (Visa nätverk eller flöden) 4,4% 

Samband (Visa samband mellan olika variabler) 9,9% 

Komplexiteten har bedömts med hjälp av Megan Knights modell 
(2015). Den enklaste, minst komplexa datavisualiseringen är en 
statisk karta som enbart visar plats. Nästa nivå är en lista eller 
tidslinje, en endimensionell rangordning av en serie datapunk-
ter. Därefter följer tabeller och diagram som är tvådimensionella 
presentationer, det vill säga visar samband mellan två variabler.  

Den näst mest komplexa nivån är, enligt denna modell, ett 
komplext diagram eller en dynamisk karta, det vill säga en karta 
som visar platser eller områden i förhållande till andra värden. 
En enkel ytmönsterkarta har kodats som tvådimensionell medan 
en karta som haft flera dimensioner har kodats som dynamisk, 
till exempel om den gett ytterligare information när man för 
musen över en ort/område. I samma grupp ligger komplexa dia-
gram, dvs diagram som innehåller fler än två dimensioner, till 
exempel en lista över alla Nobelpristagare i litteratur, som kan 
sorteras och filtreras efter kön, land eller år. Det här var den isär-
klass vanligaste nivån av komplexitet, nästan hälften av analys-
enheterna innehöll visualiseringar i form av dynamiska kartor 
eller multidimensionella diagram. 
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Knights menar att den mest komplexa datavisualiseringen är 
infografik, det vill säga en illustration som visar numerisk infor-
mation, eller att data analyseras i text, till exempel att reportern 
resonerar kring statistiska samband. De tio datajournalistiska pub-
liceringar som inte innehöll någon datavisualisering alls utan en-
bart en textuell analys finns också i den här gruppen.  

Det finns inga tydliga förändringar av datavisualiseringar 
över tid, däremot är det fler (31%) bland de som är anmälda till 
NODA som innehåller den mest komplexa typen av datapre-
sentation. 

Tabell 10: Visualisering - komplexitet: flera val möjliga (n=91). 

Statisk karta 9,9% 

Lista och tidslinjer 4,4% 

Tabell/diagram (tvådimensionell) 15,4% 

Dynamisk karta/komplext diagram (flerdimensionell) 47,25% 

Infografik/textanalys 23,1% 

Visualiseringsverktyg som inte kräver större programmerings- 
eller html-kunskaper (till exempel Carto, Tableau, Google fusion 
tables, Infogram och Datawrapper) har använts i 41 av 91 analys-
enheter. Men nästan lika vanligt är att producenterna använt nå-
gon form av programmering, oftast Python eller olika Javascript-
bibliotek. Inom public service har 70 procent av analysenheterna 
krävt någon form av programmering, på kvällstidningarna 57 pro-
cent och på Stockholmstidningarna är det hälften. De flesta av 
dessa redaktioner har ett institutionaliserat tvärfunktionellt sam-
arbete mellan utvecklare och reportrar. På lokaltidningarna är det 
bara 10 procent av analysenheterna som har krävt programme-
ring, nästan alla dessa från Helsingborgs Dagblad. 

De flesta projekten innehåller någon typ av artikel, men näs-
tan tre av tio innehåller ingen artikel alls som en del av, eller i 
direkt anslutning till datavisualiseringen. Som tillhörande artik-
lar räknas artiklar publicerade i direkt anslutning till visualise-
ringen, det vill säga nära både rumsligt/grafiskt och tidsmässigt, 
och som innehåller mer information eller ytterligare källor, alltså 
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inte bara en kortare text/ingress som talar om hur visualiserin-
gen ska tolkas. Av dessa 26 analysenheter kommer nästan hälften 
(12) från public service. Ett typiskt sådant projekt är en inter-
aktiv grafik med rubriker som ”Var är du på inkomstskalan?”, 
”Hur lång är din favoritserie?” eller ”Siffror och grafik: Här sker 
viltolyckorna” där läsarens inbjuds att utforska materialet och 
hitta sina egna vinklar. 

Närmare hälften (45%) innehåller enbart en artikel, medan en 
av tio innehåller fler än fem artiklar.  

Tabell 11: Presentation – övrigt. Ja/nej: flera val möjliga (n=91). 

Innehåller följande, i procent Alla (n=91) NODA 
(n=32) 

Foto, stillbild 50% 59% 

Statisk illustration 15% 28% 

Video 13% 31% 

Ljud 7% 16% 

Artikel 71% 75% 

Scenisk gestaltning/reportage 15% 31% 

Intervju med berörd 37% 53% 

Intervju med oberoende 
expert/forskare 

34% 44% 

Intervju med tjänsteman/myndighet 32% 44% 

Ansvarsutkrävande/intervju med 
ansvarig 

32% 34% 

De som är anmälda till NODA är generellt större projekt med 
fler kommunikationskanaler (video, ljud, foto) och fler artiklar. 
Hälften innehåller mer än en artikel och 28 procent fler än fem. 
Men också här finns projekt helt utan artikel, till exempel tidi-
gare nämnda mobilanpassade applikation Klassresan, som i hu-
vudsak består av datavisualiseringar och videointervjuer. I grup-
pen NODA-bidrag är det också vanligare att texterna är skrivna i 
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reportagestil, det vill säga med scenisk gestaltning eller miljö-
beskrivningar, samt att flera olika aktörer kommer till tals. 

Inom all journalistik, och i granskande journalistik i synner-
het, är det centralt att den som är ansvarig för ett (miss)för-
hållande ställs till svars och får möjlighet att ge sin syn. En tredje-
del av alla analysenheter innehöll någon typ av ansvarsutkrävande. 
Denna undersökning har en bred definition av ansvarsutkrävande, 
definierat som att en ansvarig har konfronterats med, och fått 
bemöta, de problem eller missförhållande som påvisats, oavsett 
hur kritiska frågorna har varit. Ett exempel är när Aftonbladets 
reporter ställde myndighetschefer till svars för att ha druckit 
alkohol och betalat dricks på skattebetalarnas bekostnad, ett annat 
när reportrar på samma tidning visade en datavisualisering av de 
socioekonomiska skillnaderna längs Stockholms tunnelbana för 
statsminister Stefan Löfven och oppositionsledaren Anna Kin-
berg Batra och lät dem reagera. 

7.7 Interaktivitet  

Ett klassiskt sätt att mäta interaktivitet är utifrån vem som skapar 
eller äger informationen och vem som distribuerar den, där 
interaktivitet definieras som ett mått på mediets potentiella för-
måga att låta användaren påverka innehållet.  

De enklaste formerna av interaktivitet tillåter inte läsaren att 
bidra med innehåll. Konsultativ interaktivitet innebär att an-
vändaren inte påverkar innehållet, men ändå har viss möjlighet 
att styra hur innehållet distribueras. För att undersöka på vilka 
sätt läsarna inbjuds att ta del av data har en förenklad modell av 
de semantiska operationer som utvecklats av Megan Knight och 
Young et al använts:  

Filtrera: ”visa mig något villkorligt”, det vill säga möjlighet 
att styra presentationen genom villkor, till exempel välja 
land, över/under ett visst värde i rullgardinsmeny 
Utforska: ”visa mig något annat” det vill säga möjlighet att 
styra presentationen, ställa egna frågor till exempel genom 
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input eller sökbarhet. Även interaktiva kartor med infotext-
rutor räknas in här. 
Konfigurera: ”visa mig ett annat arrangemang”, till exempel 
pivotera tabellen, omvandla från stapeldiagram till tidsserie 
Personifiera: ”visa mig”, det vill säga möjlighet att ”hitta sig 
själv” i berättelsen. 

Det vanligaste sättet läsaren kan ta del av data i de undersökta 
enheterna är att utforska, en relativt avancerad konsultativ inter-
aktivitet.  

Bland bidragen till NODA är det vanligare med mer avan-
cerade semantiska operationer där läsaren tillåts vara mer aktiv 
än i de undersökningsenheter som enbart publicerats på Face-
book. Däremot har det blivit ovanligare under undersöknings-
perioden att läsaren kan filtrera, utforska eller konfigurera data-
presentationen. Personifiering har blivit något vanligare, men är 
fortfarande väldigt ovanligt. 

Möjligheten att filtrera är vanligast inom public service (56%) 
och hos kvällstidningarna medan möjligheten att utforska är van-
ligast inom public service (70%) och på lokaltidningar (65%). Det 
senare är en konsekvens av att framför allt Helsingborgs Dagblad 
och Sydsvenskan använt sig mycket av interaktiva kartor i gratis-
verktygen Carto och Google fusion tables. De övriga två sätten 
som läsarna kunde ta del av datavisualiseringen, konfigurera och 
personifiera, är betydligt mindre vanliga och även här är det är 
framför allt public service och kvällstidningarna som erbjuder 
dessa möjligheter. Störst bredd finns inom public service. 

Tabell 12: Interaktivitet – konsultation. Ja/nej: flera val möjliga (n=91). 
Innehåller följande, i procent Alla  

(n=91) 
NODA 
(n=32) 

Filtrera 38% 63% 

Utforska 55% 44% 

Konfigurera 11% 19% 

Personifiera 7% 16% 
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I Jensens modell för att beskriva interaktivitet kallas det kon-
versation om läsarna aktivt och medvetet bidrar med innehåll, 
oavsett om det sker som kollektiv eller som individ. Hoem däre-
mot använder konversation enbart för situationer där användar-
na bidrar och styr distributionen som individer, till exempel i en 
chatt eller när man delar en artikel på Facebook. När användare 
kollektivt bidrar med information medan insamling och lagring 
är centraliserad använder han begreppet kommentering, till 
exempel olika former av crowdsourcing eller modererade läsar-
kommentarer på den egna plattformen. 

Alla typer av konverserande interaktivitet där läsarna görs till 
medskapande är relativt ovanligt och har blivit ovanligare över 
tid. Eftersom de flesta publiceringssystem har en inbyggd funk-
tion för att dela på Facebook utan att visa antal delningar är det 
egentligen inte meningsfullt att mäta möjligheten att dela. 
Generellt erbjuds inte kommentarsfält; diskussionen är i stället 
hänvisad till Facebook, där den enligt Hoems skala innebär en 
högre grad av interaktivitet eftersom läsarna då kontrollerar dis-
tributionen. Samtidigt blir det då svårare för avsändaren att 
aktivt delta i diskussionen. Nästan alla artiklar hade en dela-
knapp utom några äldre publiceringar på Svt.se men bara 20 av 
dem visade antalet delningar för läsarna. Av dessa var en mo-
bilvänlig, interaktiv grafik som visade flyktingströmmar inom 
EU från SVT den mest delade, med 9 988 delningar. Även på 
andra och tredje plats bland de synligt mest delade kom bidrag 
från public service, vilket kanske var oväntat, även om SVT och 
Sveriges Radios riksnyheter har en större räckvidd och ett större 
spridningsområde än övriga medier.  

En chatt där läsarna gavs möjlighet att ställa frågor till report-
rarna i realtid förekom bara i tre analysenheter, två av dem var 
NODA-bidrag. Lika ovanligt var möjlighet att dela en artikel 
personligt, enbart Aftonbladet erbjöd den möjligheten. Där 
kunde läsarna söka fram och dela hur mycket skattepengar som 
slösas per invånare i valfri kommun på representation, kurser 
och konferenser 2016 och på samma sajt kunde man året innan 
dela ett inlägg om hur bra just den egna kommunen var på att ta 
emot flyktingar. 
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Bild 2 & 3: Exempel på personlig delning. Skärmdumpar från Aftonbla-
dets granskningar Miljardnotan (2016) och Flyktingmottagande (2015) 
från webb respektive mobil, 2017-12-10. 
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Det som Hoem kallar kommentering, där användare bidrar kol-
lektivt med innehåll, är ovanligt i alla medier men vanligare 
bland NODA-bidragen än bland de artiklar som enbart publice-
rats på Facebook. Crowdsourcing förekommer bara åtta gånger, 
användargenerererat material efterfrågas aktivt bara fem gånger. 
I båda fallen är public service något överrepresenterade. Möjlig-
het att kommentera förekom nio gånger, är vanligast inom 
fackpressen och har öka något över tid. 

Tabell 13: Interaktivitet–konversation. Ja/nej: flera val möjliga (n=91). 

Innehåller följande, i procent Alla (n=91) NODA 
(n=32) 

Crowdsourcing (läsarna som 
datakälla) 

9% 16% 

Bidra (läsarnas bilder, berättelser 
efterfrågas) 

5% 9% 

Chat 6% 3% 

Kommentera 10% 22% 

Forum 0% 0% 

Dela (på Facebook) 96% 94% 

Personlig delning 3% 6% 

Det finns egentligen inga riktiga exempel på den Hoem kallar 
kollaboration i materialet. Men SVT Pejl har ett officiellt konto 
på kollaborationsplattformen Github där de publicerat data från 
Bredbandskollen. Även andra stora medieorganisationer (Afton-
bladet, Expressen, TV4, Sveriges Radio, Helsingborgs Dagblad) 
har officiella konton på Github, men verkar mest använda dem 
för internt utvecklingsarbete. 

7.8 Transparens 

Som vi tidigare sett finns det olika typer av transparens: trans-
parens om processen (avslöjande transparens) och öppenhet mot 
andra att delta (deltagande transparens). Utifrån underlaget kan 
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man säga att avslöjande transparens är norm, drygt åtta av tio 
anger samtliga datakällor och alla anger åtminstone någon data-
källa. Public service är bäst på att ange samtliga källor (91%) 
medan lokaltidningarna är sämst (70%). Det tycks inte främst 
bero på att uppgifterna är känsliga eller hänga ihop med att det 
är journalistik av undersökande karaktär, bara ett par av de som 
inte har alla källor tydligt angivna innehåller till exempel an-
svarsutkrävande intervjuer. 

Det är också mycket vanligt att beskriva sina metoder, hur 
man gått tillväga för att samla in och analysera/beräkna data, 
men det är stora skillnader mellan olika medier. Facktidningarna 
är bäst på att beskriva sina metoder (91%), följda av public 
service, kvällstidningarna sämst (43%). Det har också blivit van-
ligare över tid, åren 2013 till 2014 angavs metoderna i 56 procent 
av fallen, år 2016 var motsvarande siffra 84 procent.  

Tabell 14: Transparens. Ja/nej: flera val möjliga (n=91). 

Innehåller följande, i 
procent 

Alla 
(n=91) 

NODA 
(n=32) 

Enbart  
FB (n=59) 

Tydlig källa (alltid) 82% 91% 78% 

Tydlig metod 65% 81% 56% 

Data/databas tillgänglig 
för nedladdning 

10% 6% 12% 

Kod tillgänglig/möjlig att 
återskapa 

0% 0% 0% 

 
Däremot är det bara en av tio som släpper sina data till läsaren. 
När det sker är det huvudsakligen offentliga data eller offentliga 
handlingar som medierna tillgängliggör, till exempel valdata från 
Valmyndigheten, incidentrapporter från tågolyckor och länssty-
relsernas protokoll från miljöinspektioner. Men här finns också 
data från Panamaläckan och Simos undersökning Där bor jour-
nalisterna, den enda delade databasen i undersökningen med 
unika data. Underlaget är möjligen för litet för att dra slutsatser, 
men det tycks ha blivit mindre vanligt under perioden, 19 pro-
cent tillgängliggjorde sina data år 2013, bara fem procent år 
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2016, vilket också kan ha att göra med att det fanns fler bidrag 
från SVT Pejl i början av undersökningsperioden. 

7.9 Journalistisk metod 

Hypotesprövning, det vill säga att reportern utgår från en i artikeln 
synlig hypotes som sedan prövas mot data, är relativt ovanligt, 
men det förekommer. Drygt ett av åtta datajournalistiska projekt i 
undersökningen utgår från en i texten formulerad hypotes eller 
premiss. Hypotesprövning var vanligast i Stockholmstidningarna 
(25%), främst DN, och fackpressen (18%), främst Lärarnas tid-
ning, medan det inte förekom alls i kvällspressen.  

Statistiska metoder, det vill säga att data analyserades statis-
tiskt av redaktionen, är vanligare – framför allt inom fackpress, 
vilket här betyder Lärarnas tidning. Det som har bedöms är om 
det finns ett statistiskt urval, och om redaktionen presenterar en 
ny korrelation/kausalitet mellan olika variabler, ingen bedöm-
ning av kvaliteten på urval eller analys har gjorts. 

Det är ovanligt att skapa en egen, synlig databas, det före-
kommer enbart inom public service (13%) och hos kvällstidnin-
garna (21%).  

Programmering och färdiga visualiseringsverktyg är princip 
lika vanligt, men det är stora skillnader mellan olika medier. De 
små redaktionerna inom lokal- och fackpress är i hög grad beroen-
de av visualiseringsverkyg som Carto, Google fusion tables och 
Infogram medan programmering är relativt vanligt hos kvällstid-
ningarna (57%) och Stockholmsredaktionerna (50%). Public ser-
vice, som har särskilda multifunktionella team för datajourna-
listik, använde programmering i hela sju av tio publiceringar i 
urvalet. Men det finns också fall när fack- och lokaltidningarna 
använder programmering och omvänt, att till exempel Svenska 
Dagbladet använder enkla verktyg som Infogram för att skapa 
enkel datajournalistik i nyhetstempo eller till och med i realtid, 
till exempel under partiledartalen i Almedalen och valdebatter. 
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Tabell 15: Metod. Ja/nej: flera val möjliga (n=91). 

Innehåller följande, i 
procent 

Alla (n=91) NODA 
(n=32) 

Enbart FB 
(n=59) 

Statistisk metod 22% 16% 25% 

Hypotesprövning 13% 16% 12% 

Programmering 44% 63% 34% 

Visualiseringsverktyg 45% 34% 51% 

Egen, synlig databas 8% 22% 0% 
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8. Diskussion  

Innan jag går vidare och diskuterar resultatet i förhållande till 
uppsatsens syfte, till tidigare forskning och till de fyra idealen 
kan det vara bra att påpeka att undersökningen inte kan ge ge-
nerella svar om datajournalistik i Sverige eftersom urvalet varit 
begränsat. Urvalet har bestått av 91 datajournalistiska projekt vilka 
utgörs av samtliga svenska bidrag till NODA (Nordic Data Jour-
nalism Awards) och all svensk datajournalistik som publicerats i 
Facebookgruppen Datajournalistik mellan 2013 och 2017. En del 
av urvalet har dessutom fallit bort på grund av att avgörande delar 
av äldre publiceringar inte längre finns tillgängliga. 

Utifrån det som ändå undersökts kan man sammanfatt-
ningsvis säga att det finns datajournalistik på många olika typer 
av medieföretag: facktidningar, lokaltidningar, storstadstidning-
ar, byråer, radio och teve, men public service och kvällstidning-
arna dominerar. Det är också där de redaktionella resurserna 
finns som möjliggör tvärfunktionella permanenta eller tillfälliga 
samarbeten mellan journalister och andra yrkesgrupper som ut-
vecklare och grafiker. Datajournalistik framställs ofta som en 
kollaborativ process men det är inte så tydligt i materialet. Trots 
att urvalet snarast har sorterat bort den mer alldagliga data-
journalistiken är det bara ett namn i byline till en tredjedel av 
publiceringarna och två upphovspersoner i en tredjedel. Mycket 
tyder på att datajournalistik utanför de stora redaktionerna är 
helt beroende av enstaka reportrars kunskaper och engagemang.  

Politik och aktuella politiska frågor är vanliga ämnen, men 
datajournalistik förekommer inom många olika ämnesområden. 
Det vanligaste är att de datajournalistiska inslagen publiceras på 
nyhetsplats. De senaste åren har inga publiceringar skett på en 
särskild sektion för datajournalistik eller interaktiv grafik, så som 
på till exempel The Guardian eller New York Times, däremot 
har det blivit vanligare att mer grundlig, ofta grävande datajour-
nalistik publiceras på unik avdelning som till exempel klass-
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resan.aftonbladet.se. Det är i huvudsak enbart företag inom sam-
ma koncern, Aftonbladet och Svenska Dagbladet, samt fristå-
ende aktörer som publicerat datajournalistik på en egen domän 
eller subdomän. 

Den vanligaste datatypen i undersökningen är geodata eller 
kartdata, som används i närmare hälften av NODA-bidragen och 
nästan två tredjedelar av de exempel som enbart publicerats på 
Facebook. Geodata är dock inte riktigt lika vanligt i slutet som i 
början av undersökningsperioden medan personliga data, det vill 
säga personuppgifter som namn och bild, har blivit vanligare. 
Bland NODA-bidragen använde 31 procent personliga data. Lik-
som i tidigare studier är det absolut vanligast att data kommer från 
offentliga källor som SCB, kommuner och landsting och det van-
ligaste är att det handlar om öppna data, det vill säga som finns 
offentligt tillgängliga i digital form. Men det betyder inte nödvän-
digtvis att journalister är beroende av lättillgängliga offentliga data. 
Bland de svenska bidragen som lämnats in till NODA är exklusiva 
data (56%) till och med vanligare är öppna data (50%). Till exklu-
siva data räknas data som samlats in av redaktionen, genom egna 
enkäter, beställda opinionsundersökningar eller genom crowd-
sourcing, där man tar hjälp av publiken. 

Liksom i tidigare studier är kartor (57%) den vanligaste data-
visualiseringen, även om de inte är fullt lika vanliga som i början 
som i slutet av undersökningsperioden. Bland NODA-bidragen 
är dock diagram (53%) vanligare än kartor (38%). Det är vanligt, 
framför allt utanför de stora redaktionerna att datavisualisering-
arna producerats med hjälp av olika gratisverktyg som inte kräver 
programmeringskunskaper, men programmering är nästan lika 
vanligt, särskilt inom public service och de stora tidningarna. 
Programmering har blivit vanligare över tid och var år 2016 vanli-
gare än visualiseringsverktyg i de undersökta publiceringarna.  
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8.1 Resultatet i förhållande till tidigare kvantitativa 

studier 

Många tidigare studier beskriver datajournalistikens kollabora-
tiva karaktär, särskilt hos den mer grundliga och undersökande 
datajournalistik (Borges-Rey, 2016; De Maeyer, o.a., 2015; Uskali 
& Kuutii, 2015) som man kan förvänta sig att hitta i bidragen till 
en tävling i datajournalistik. Men datajournalistiken i den här 
studien tycks inte nödvändigtvis förutsätta samarbete i riktigt 
samma utsträckning som bland de nominerade till Data Journal-
ism Awards (Loosen, Reimer, & De Silva-Schmidt, 2017) eller 
den mer vardagliga datajournalistik som studerats i Kanada (Ta-
bary, Provost, & Trottier, 2016). Men trots att det i snitt är få 
producenter per projekt, oftast bara en till två personer, är det 
ungefär samma roller som förekommer och i samma propor-
tioner som i tidigare studier: utöver journalister och datajournal-
ister är grafiker och utvecklare de vanligaste rollerna.  

Dagstidningar dominerar bland de svenska bidragen till Noda 
Awards precis som till det internationella priset Data Journalism 
Award (Loosen, Reimer, & De Silva-Schmidt, 2017). I denna stu-
die kommer näst mest bidrag från kategorin public service, som 
också erhållit två av tre svenska NODA-pris, medan det är rela-
tivt få bidrag från public service nominerade till det internatio-
nella priset DJA. Bland DJA-nominerade är i stället fristående 
organisationer med fokus på undersökande journalistik starka. 
Det här kan förklaras med att Sverige har ett starkt public service 
med hög närvaro på webben, vilket också väckt kritik från 
kommersiella medieföretag som anser det vara otillbörlig kon-
kurrens. Det vanligaste ursprungslandet för nomineringarna till 
DJA är USA, ett land som saknar ett reglerat och offentligt finan-
sierat public service, men har allmänyttiga medier finansierade 
genom privata, avdragsgilla donationer.  

Till viss del bekräftar denna studie tidigare forskning som 
visar att datajournalistik är beroende av offentliga data i lättill-
gänglig form (Loosen, Reimer, & De Silva-Schmidt, 2017; Fulda, 
Hermida, & Young, 2017; Knight, 2015). Men den visar också att 
det finns mycket svensk datajournalistik med egen, självständig 
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research. En fjärdedel av alla publiceringar i urvalet har använt 
data som är insamlad på redaktionen, en tiondel har använt 
crowdsourcing, alltså tagit läsarnas hjälp att samla in data. Egna 
enkäter baserade på ett statistiskt urval, exempelvis till en viss 
grupp myndigheter eller kommuner, förekommer också. Totalt 
sett är det över en tredjedel av alla analysenheter och över hälften 
av bidragen till NODA som delvis eller helt bygger på exklusiva 
data, vilket är betydligt mer än i någon av de tidigare studierna. 

Kartor och diagram är de vanligaste visualiseringsformerna 
också i denna studie, i båda fallen är syftet att visa skillnader eller 
likheter genom att jämföra antal eller frekvens. Interaktiva kartor 
kan ses som ett aktivt val att erbjuda läsaren möjlighet att utforska 
och hitta sig själv i data som i tidigare nämnda jobb från Helsing-
borgs Dagblad, med rubriken ”Var du bor avgör risken för in-
brott”. Men det kan också bero på att visualiseringsverktyg som 
Google fusion tables och Carto gjort det lätt att skapa interaktiva 
kartor med en inforuta som öppnas när man klickar eller för 
musen över en punkt. Ibland ges väldigt mycket information i 
inforutorna, till synes bara för att det går, även om det blir svårläst 
och utan tydlig nytta för läsaren. Flera forskare (Loosen, Reimer, 
& De Silva-Schmidt, 2017; Fulda, Hermida, & Young, 2017) har 
tagit upp möjligheterna och riskerna med att förlita sig på färdiga 
visualiseringsverktyg. Snabba visualiseringar med lätttillgängliga 
data och enkla verktyg är också ett kännetecken för alldaglig eller 
generell datajournalistik (Borges-Rey, 2016; Uskali & Kuutii, 
2015). Ändå är det en tredjedel av NODA-bidragen som använt 
sig av visualiseringsverktyg, en fjärdedel av dem har enbart använt 
enklare verktyg som inte kräver någon programmering.  

Som kontrast mot detta har denna undersökning visat att pro-
grammering för visualisering eller research är nästan lika vanligt 
som att använda visualiseringsverktyg. Tekniska färdigheter, till 
exempel programmeringskunskaper, är något som kännetecknar 
undersökande och grundlig datajournalistik (Uskali & Kuutii, 
2015; Borges-Rey, 2016; De Maeyer, o.a., 2015). Journalister med 
en bakgrund som programmerare förväntas påverka redaktionen 
med värderingar som öppenhet och delaktighet, vilket bland annat 



 
 

8 .  D I S K U S S I O N  

77 

skulle kunna yttra sig i mer avancerade former av transparens och 
interaktivitet (Royal, 2010; Usher & Lewis, 2013; Usher, 2016). 

Avslöjande transparens innebär att man anger källor och 
berättar hur man gått tillväga, vilket anses öka trovärdigheten och 
är en journalistisk norm oavsett ideal. Den här studien visar också 
att datakällor normalt anges, även om det i 18 procent av analys-
enheterna förekom data som saknade tydliga källor, vilket är mer 
än bland de kanadensiska tävlingsbidragen (Fulda, Hermida, & 
Young, 2017). Det är också mycket vanligt att berätta om sina 
metoder, särskilt bland NODA-bidragen. Men endast 6 procent av 
NODA-bidragen och tolv procent av de övriga erbjuder läsaren 
data att ladda ner. I motsats till studien från Chicago har det 
också blivit mindre vanligt över tid (Dagiral & Parasie, 2012). 

Interaktivitet är ett begrepp som ofta används slarvigt. Det 
kan betyda interaktiv grafik där läsaren i bästa fall kan filtrera 
och sortera tabeller eller zooma i dynamiska kartor, men saknar 
egentlig möjlighet att påverka innehållet. En sådan typ av inter-
aktivitet kallar Jensen och Hoem (2006) konsultativ och räknar 
alla dessa aktiviteter som en ganska låg form av interaktivitet. 
Även sökbara databaser eller möjlighet att ladda ner data är for-
mer av konsultativ interaktivitet. 

En högre grad av interaktivitet är när man låter läsarna bidra 
med innehåll genom så kallad crowdsourcing, vilket uppges vara 
vanligt inom datajournalistik enligt flera intervjustudier (Appel-
gren & Nygren, 2014; Felle, 2016). När användarna som kollektiv 
bidrar till innehållet men redaktionen kontrollerar hur det pub-
liceras kallas det enligt Hoems modell för kommentering. 

En annan typ av interaktivitet är när läsare kan dela länkar 
och kommentera journalistiken på sina egna sociala medier. En 
sådan typ av interaktivitet, där enskilda användare kan påverka 
innehåll och distribution – på sin egen plattform – kallas konver-
sation (Jensen, 1997) eller dialog (Hoem, 2006). 

Den typ av interaktivitet som torde ligga hackeridealet när-
mast, kollaboration, där journalister och användare kollektivt ska-
par innehåll på samma villkor, är knappast möjligt att hitta i det 
här urvalet, som är begränsat till medieföretag och motsvarande. 
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I tidigare studier av datajournalistik har man främst tittat på 
den konsultativa interaktiviteten, alltså på läsaren erbjuds ta del 
av och utforska data. Precis som i tidigare studier av prisbelönt 
datajournalistik erbjöd NODA-bidragen i första hand enklare 
interaktivitet som att kunna filtrera eller få mer detaljer på begä-
ran, till exempel när man hovrar med musen, men få möjligheter 
att själv utforska materialet och ställa egna frågor. De projekt 
som enbart länkades på Facebook erbjöd mindre av de enklare 
formerna av konsultativ interaktivitet, och mer av utforskande, 
som är en högre grad av interaktivitet, vilket går emot tesen 
ovan. Däremot har det blivit ovanligare under undersöknings-
perioden att läsaren kan filtrera, utforska eller konfigurera data-
presentationen, vilket stämmer överens med Appelgrens (2016) 
iakttagelser att bidragen till NODA Awards blir allt mindre 
interaktiva och mer linjära. Samtidigt erbjöd NODA-bidragen 
mer konverserande interaktivitet i form av läsarkommentarer 
och crowdsourcing än de som enbart publicerades på Facebook. 
Ändå är den typen av interaktivitet där man låter läsare bidra till 
innehållet inte så vanlig som man kanske skulle förvänta sig av 
retoriken. I snitt är det nio procent av projekten som använt 
crowdsourcing, vilket varit ungefär lika vanligt i början som i 
slutet av undersökningsperioden. 

Möjlighet att dela på Facebook är en mer eller mindre förvald 
funktion hos de flesta moderna publiceringssystem varför möj-
ligheten att dela inte säger så mycket om datajournalisterna 
förhållande till sin publik. 

8.2 Resultatet i relation till de fyra idealen 

Ett syfte med uppsatsen är att undersöka hur den datajournalis-
tiska praktiken förhåller sig till idealen. Tidigare forskning, som i 
stort sett bygger på intervjuer med datajournalister, redaktions-
studier och litteraturstudier, har pekat på att det finns åtmin-
stone fyra olika ideal och traditioner inom datajournalistik. 
Dessa ideal har jag sökt operationalisera till en analysmodell för 
att kunna undersöka hur datajournalistiken i denna undersök-
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ning förhåller sig till dessa ideal. Att operationalisera idealen 
innebär att hitta konkreta uttryck för olika ideal som kan mätas 
kvantitativt. Kortfattat ser analysmodellen ut som följer:  

a) det undersökande idealet: kritisk, självständig research 
och analys, viktiga frågor, flera, ofta svåråtkomliga käll-
or, ansvarsutkrävande, viss grad av avslöjande trans-
parens vs. källskydd 

b) forskaridealet: avslöjande transparens, objektivitet, exakt-
het, statistiska metoder, självständig analys, hypotes-
prövning 

c) hackeridealet: deltagande transparens, samarbete, läsa-
ren är aktiv, olika former av interaktivitet, prövande, 
tekniskt avancerad 

d) entreprenörsidealet: tekniskt avancerad, nytänkande till 
form och innehåll, gärna i form av tjänst, individuella 
prestationer 

Värt att ha i åtanke är att idealen är just ideal, inte verkliga 
datajournalister, varför det är naturligt att de är delvis överlap-
pande. Det finns överlappningar mellan alla fyra ideal, men sär-
skilt mellan dem som är placerade nära varandra i ordning. 

Dessutom är det bara en av de tidigare studierna som speci-
fikt har hört svenska datajournalister och den genomfördes all-
deles i början av analysperioden. Det är alltså inte helt rättvist att 
förvänta sig av svenska datajournalister att de ska leva upp till 
ideal som deras internationella kollegor uttryckt till forskare flera 
år tidigare. Samtidigt pekar tidigare studier på att det finns 
många likheter mellan datajournalister i olika länder varför det 
ändå kan vara en intressant utgångspunkt.  

8.2.1 Det undersökande idealet 

För den undersökande journalisten är självständighet en dygd, 
det vill säga det journalistiska arbetet ska bygga på eget initiativ, 
egen research och egen analys. Därtill ska hen granska frågor av 
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betydelse för medborgarna, avslöja missförhållanden/maktmiss-
bruk eller förhållanden som den granskade hade önskat hemlig-
hålla. Dessutom ska ansvariga ställs till svars. Om man lägger 
fram uppgifter som någon velat dölja och ställer denne till svars 
riskerar man att bli motsagd. Den som granskar andra måste 
själv tåla en granskning och transparens om metoder är viktigt 
för trovärdigheten. Däremot kan det finnas goda skäl att inte 
lämna ut alla data, för att skydda källor och den personliga 
integriteten. 

Materialet och metoden i den här studien visar en betydligt 
större självständighet än tidigare studier. Även om två av tre 
projekt använder offentliga källor är det långt ifrån allt material 
som är lättåtkomligt. En fjärdedel bygger på egeninsamlade data 
på redaktionen och nästan fyra av tio projekt innehåller exklu-
siva data. Dit räknas även specialbeställda opinionsundersök-
ningar och statistik liksom crowdsourcing. Nästan en tredjedel 
innehåller också en intervju med en ansvarig. Public service har i 
det här materialet varit sämst på ansvarsutkrävande, medan 
kvällstidningarna och lokaltidningarna har varit bäst. Som an-
svarsintervjuer räknas dock alla intervjuer med ansvariga, även 
om de bara kommenterat/förklarat ett missförhållande, utan 
synliga, riktigt kritiska frågor. 

I Uskali och Kuuttis (2015) beskrivning av undersökande 
datajournalistik ingår också att den ska vara gjord av personer 
med avancerade tekniska färdigheter. Nästan två tredjedelar av 
NODA-bidragen har krävt någon form av programmering, mot 
en tredjedel av de länkar som enbart publicerats i Facebook-
gruppen. 

Ett exempel på ett gräv som fått en tyngd genom datajour-
nalistisk metod är när Aftonbladet granskade 100 000-tals doku-
ment som rör kommunernas utgifter för konferenser, kurser och 
representation. Miljardnotan är en klassisk kvittogranskning 
som enbart bygger på offentliga handlingar. Granskningen bygg-
er på eget initiativ och research och handlar om missförhållande 
som de ansvariga helst velat dölja: statliga chefer som gett gene-
röst med dricks på krogen, representerat med starksprit och 
champagne, fått privata fester och exklusiva presenter – allt på 
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skattebetalarnas bekostnad. Granskningen ledde också till att 
pengar återbetalades och att rutiner sågs över. 

Ett annat exempel är Svenska Dagbladets granskning av 
sponsring och donationer från läkemedelsbolag till läkare och 
sjukvårdspersonal. Genom att ladda ner alla dokument i en offent-
lig databas från Läkemedelsindustriföreningen, och samköra dem 
med en egen lista över läkare med olika offentliga uppdrag, kun-
de reportrarna inte bara visa att svenska läkare får miljoner av 
läkemedelsföretagen utan också att flera av dessa läkare fungerar 
som ”oberoende” utredare till regeringen. Granskningen resulte-
rade i att Läkemedelsverket startade en utredning av rådgivare 
och att de skärper sina jävskontroller. 

 

 

Bild 4. Skärmdump från svd.se, 2017-12-10. 

I det första exemplet ovan byggde undersökningen på offentliga 
handlingar tvättade och sammanställda i en egen, unik databas, i 
det andra på privata men öppna data, som journalisten analy-
serade självständigt och ställde mot andra data. Alltså är varken 
öppna data eller offentliga källor nödvändigtvis tecken på att det 
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handlar om ytligt eller alldaglig datajournalistik. Överlag tycks 
undersökande datajournalistik vara ett etablerat format i Sverige. 
Det finns många exempel i materialet som handlar om ämnen 
som rör samhälle och politik, bygger på egen research eller ana-
lys, blottlägger missförhållanden med hjälp av data, har tydliga 
metoder och utkräver någon form av ansvar.  

8.2.2 Forskaridealet 

Forskarens ideal och metoder, i alla fall de som enligt Philip 
Meyer (2002) bör övertas av journalister, handlar om hypotes-
prövning, det vill säga att man utgår från en hypotes som man 
försöker verifiera eller falsifiera snarare än att man utgår från 
data som man försöker hitta vinklar i.  

Från samhällsvetenskaperna lånar Meyer också statistiska 
metoder, som korrelationsanalys och enkätundersökningar. For-
skaridealet rymmer också en förståelse för sanningens tillfälliga 
karaktär. Denna förståelse skulle i praktiken kunna yttra sig i att 
man delar sina data och sina metoder med andra att granska och 
kunna bygga vidare på. Liksom inom journalistiken är objek-
tivitet ett grundläggande ideal. 

I den här studien är det inte ovanligt att datajournalisterna 
har använt statistiska metoder för att göra en egen analys och 
egna beräkningar. Intressant nog är det vanligare bland de bi-
drag om enbart länkats på Facebook (25%) än de som anmälts 
till NODA (16%). Dock har hänsyn inte tagits till kvaliteten på 
analysen. Däremot är det vanligare bland NODA-bidragen att 
man använder data från olika typer av källor. 

I 16 procent av NODA-bidragen finns en i texten tydlig fråge-
ställning eller hypotes, men det är mindre vanligt bland övriga. 
Egna enkäter används bara i åtta procent av det undersökta ma-
terialet. 

Paraise och Dagiral (2013) tolkar färre expertkommentarer 
som att journalisterna har blivit mer oberoende. Men intervjuer 
med oberoende experter och forskare i stället för, eller som kom-
plement till, intervjuer med parterna i en konflikt, kan också 
tyda på att man går bort från den av Meyer illa ansedda subjek-
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tiviteten. Inom gruppen NODA-nominerade innehåller närmare 
hälften en intervju med en oberoende expert, bland övriga ana-
lysenheter en tredjedel. 

 

 

Bild 5: Skärmdump från DN.se 2017-12-10. 

Ett datajournalistikprojekt i Philip Meyers anda är DN:s gransk-
ning av myten om att lokala protestgrupper, så kallade ”nimbys”, 
förhindrar och försenar bostadsbyggande genom att överklaga 
och protestera. Genom att begära ut samtliga slutbesked för fler-
bostadshus från landets 290 kommuner, granska alla dokument i 
varje ärende – detaljplaner, bygglovsansökningar, beslut, startbes-
ked och överklaganden – samt datera dem i en egen databas kunde 
reportern visa att det i själva verket är byggbolagen som försenar 
processerna. Artikelserien, som också kunde berätta om kommu-
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ner med bostadsbrist som inte byggde en enda bostad och kom-
muner som byggde många bostäder men inte skolor, avslutades 
med en intervju med bostadsministern som själv varit med att 
sprida föreställningen att lokala protester stoppar bostadsbyggande.  

Forskaridealet är, vilket var väntat, inte alls lika starkt i ma-
terialet som det undersökande, samtidigt som de inte helt går att 
skilja åt. Även om statistisk analys förekommer i större utsträck-
ning än som kanske var förväntat så kombineras det sällan med 
hypotesprövning utan är oftare ett sätt att förutsättningslöst hitta 
mönster i en given datamängd. Det finns egentligen bara ett par 
exempel i materialet som motsvarar det vetenskapliga idealet så 
som det formuleras av Meyer. 

8.2.3 Hackeridealet 

I Sverige har hackerjournalist använts som epitet på en journalist 
som kan programmera, men i den amerikanska forskaren Nicki 
Ushers (2016) bredare definition är en hackerjournalist utvecklare 
eller datavetare i botten. Just hackerjournalisten ska också vara 
den vars ideal mest påverkar miljön på redaktionen. Hackeridealet 
präglas av öppenhet, både när det gäller metoder och källor och i 
synen på andra yrkesgrupper. Läsaren ses som aktiv, varför en 
hög grad av interaktivitet är eftersträvansvärt och läsaren ska helst 
själv kunna utforska och mixtra med data för att hitta sina egna 
vinklar. Hackerjournalisten fokuserar mer på processen än på 
resultatet och lovordar samarbete, gärna i tvärfunktionella team 
med både journalister och utvecklare, men också med läsarna. 

I urvalet är det inte så vanligt att läsarna inbjuds att delta i 
den journalistiska processen, varken i insamlingsfasen (crowd-
sourcing) eller med att hitta egna vinklar i det publicerade mate-
rialet. Men det förekommer. Nio procent använder någon form 
av crowdsourcing och tio procent låter läsarna ta del av data, 
genom en sökbar databas eller genom att låta läsaren ladda ner 
originaldokument. Däremot är det inget projekt i urvalet som 
delar sin kod. 
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Bild 6: Skärmdump från pejl.svt.se 2017-12-10. 

Ett sätt att mäta grad av konsultativ interaktivitet är att under-
söka på vilka sätt läsaren kan bekanta sig med de data som pre-
senteras. De mest avancerade visualiseringarna låter läsaren kon-
figurera eller personifiera data, till exempel genom att hitta sin 
hemort på en karta, eller mata in andra personliga uppgifter och få 
ett anpassat diagram. Någon form av personifiering erbjuds i en 
sjättedel av NODA-bidragen och hälften så ofta i övriga bidrag. 

Till hackeridealet hör också samarbete och öppenhet gente-
mot andra yrkesgrupper. Endast tre redaktioner (public service 
och en kvällstidning) har haft utvecklare och grafiker involvera-
de i sina projekt, åtminstone synligt i byline.  
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Bild 7: Skärmdump från aftonbladet.se 2017-12-10. 

Det finns bara två publiceringar i urvalet som innehåller alla 
dessa bitar: är byggt med hjälp av programmering, av ett tvär-
funktionellt team, uppmuntrar läsaren att bidra, delar med sig av 
metoder och data att ladda ner samt erbjuder läsaren olika sätt 
att utforska data.  

Det bästa exemplet är SVT:s crowdsourcing-projekt Bred-
bandstestet från 2015 där uppgifter från över 60 000 personer 
samlades in om pris och kvalitet på deras bredband, vilket resul-
terade i en interaktiv karta där läsare själva kan utforska insam-
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lade data och hitta egna vinklar genom att filtrera, söka, zooma 
och klicka. Redaktionen bestod av utvecklare och journalister 
som också beskrev sina metoder noggrant och som delade den 
egenbyggda databasen på GitHub.  

Hackeridealet är alltså inte så synligt i materialet som för-
väntat, åtminstone inte i de variabler som handlar om kollabo-
ration. Det finns ganska få konkreta exempel på samarbete inom 
och utanför redaktionen. Åtminstone public service och Afton-
bladet har haft mer eller mindre permanenta samarbeten mellan 
utvecklare och journalister under undersökningsperioden men 
det är ändå vanligast med en eller två personer i byline, undan-
taget Sveriges Radio. Kanske ska man inte tolka hackeridealets 
kollaborativa karaktär så att samarbete måste synas i byline för 
varje enskild artikel. Men inte heller ett synligt inkluderande av 
publiken i den journalistiska processen framgår i så stor ut-
sträckning som man kanske kunde väntat.  

8.2.4 Entreprenörsidealet 

Liksom hackern är entreprenören kreativ, öppen, och problem-
lösande men entreprenören har inte samma starka betoning på 
samarbete utan kan vara mer solitär. Ofta lyfts enskilda före-
gångare fram om exempel på detta ideal. Entreprenören har ett 
innovativt tänk som välkomnar förändring och risktagande. Inte 
sällan tar sig kreativiteten uttryck i form av en ny tjänst eller 
plattform, som har längre livslängd än en enstaka nyhetsartikel 
och som kan omsättas i ekonomisk vinst. 

Astrid Gynnhild (2013) kopplar samman det entreprenöriella 
med intresse för innovativa processer i samhället och att hitta 
kreativa lösningar på samhällsproblem. Detta sista ideal har varit 
svårast att operationalisera utifrån tidigare forskning om data-
journalistik. Ideal som nytänkande och risktagande låter sig inte 
fångas så lätt i en kvantitativ analys.  

Idag ligger många sajter som helhet bakom betalvägg efter ett 
visst antal visningar, så det har inte visat sig meningsfullt att 
undersöka huruvida analysenheten är en betaltjänst. Åtta publi-
ceringar ligger som tjänster på egna sektioner eller underdomä-
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ner, men dessa har i regel många producenter med olika kom-
petenser, vilket snarast förknippas med hackeridealet. 

Avancerade kunskaper i ny teknik delar entreprenören med 
hackern. Några forskare (De Maeyer, o.a., 2015; Borges-Rey, 2016) 
gör uppdelningen att alldaglig, generell datajournalistik görs av 
enskilda journalister utan större teknisk kompetens, medan den 
grundliga datajournalistiken kräver både särskilda färdigheter 
och samarbete. En sådan uppdelning går inte att göra utifrån 
mitt material, men urvalet är designat att hitta grundlig data-
journalistik snarare än alldaglig. Ändå är det en tredjedel av hela 
urvalet som bara har en upphovsman, lika många har två. Det är 
också ofta samma namn som återkommer vilket tyder på att 
många datajournalister är ensamma med denna kompetens på 
sina redaktioner. Åtta analysenheter som innefattat program-
mering har bara har en upphovsperson.  
Ett exempel på nytänkande datajournalistik är den mobilan-
passade applikationen Klassresan från Aftonbladet som visar 
gränsen mellan fattig och rik längs röda linjen i Stockholms tun-
nelbana genom att ta med läsaren på en tunnelbaneresa och 
möta människorna som bor i olika stadsdelar. Här finns också 
rörliga diagram över de socioekonomiska klyftorna baserade på 
öppna offentliga data. Applikationen ligger på en egen under-
domän, har en nytänkande form där video och interaktiv grafik 
blandas och har krävt programmering. Det går det inte att se hur 
många delningar projektet har, men Aftonbladet själva hävdar 
att projektet fått stor uppmärksamhet i andra medier. Samtidigt 
är denna applikation skapad av ett team med både journalister 
och utvecklare och kan alltså även exemplifiera hackeridealet. 

Intressant är kanske att de tre mest delade jobben, Flykting-
strömmar till EU, Växlingsmaskinen (Musikhjälpen) och Syriska 
flyktingar har publicerats av Public service i särskilda team för 
datajournalistik, SVT:s Pejl respektive SR:s Digitala insatsstyrkan 
och inte hos en kommersiell aktör som någon av kvällstidning-
arna. Public service har visserligen en större räckvidd, både geo-
grafiskt och numerärt än andra medier, och antal delningar är 
inte jämförbart eftersom uppgiften ofta saknas. 



 
 

8 .  D I S K U S S I O N  

89 

8.3 Avslutande kommentar 

Metoden att leta ideal i tidigare forskning om datajournalistik 
och använda som en analysmodell för en kvantitativ studie har 
inte varit helt användbar. Men man kan i alla fall konstatera att 
den svenska datajournalistik som omfattats av detta urval har en 
bredd i ämnesval, producenter, metoder och presentationsfor-
mer. Man kan också tolka resultatet att den i stor utsträckning 
ger uttryck för klassiska journalistiska ideal snarare än de ideal 
som kommer från den tekniska sidan. 

Av ovanstående ideal har det undersökande idealet starkast 
bäring i det undersökta urvalet. Studien tyder på större journa-
listisk självständighet vid insamling av data än tidigare studier 
visat, även om olika typer av data endast kombineras i en fjärde-
del av det undersökta urvalet. Samhällsorienterade frågor domi-
nerar och ansvariga intervjuas i en tredjedel av urvalet, vilket 
också betyder att frågan som behandlas är av en sådan art att an-
svar fordras. 

De få exempel som påträffats av precisionsjournalistik eller 
vetenskapliga ideal har rönt uppmärksamhet. Det var heller inte 
förväntat att det skulle vara vanligt att journalister använder 
metoder som förespråkades på andra sidan Atlanten för trettio 
år sedan. 

Hackeridealet är mindre synligt än väntat i materialet men 
det finns enskilda synliga drag av hackeretiken, som säkert skulle 
te sig ännu synligare om man i stället gjorde en jämförelse med 
övrig journalistik som publiceras på redaktionerna. 

Att det entreprenöriella idealet är svårast att hitta kan bero på 
att analysmodellen är trubbig. Dessutom är alla idealen inte 
exkluderande utan mer drag som man kan hitta hos många en-
skilda datajournalister och redaktioner. 

8.4 Förslag till vidare forskning 

Den analysmodell som utvecklats i den här studien har visat sig 
vara ganska trubbig. Ändå tror jag att den delvis kunde vara 
användbar på andra urval, till exempel från andra länder, för att 
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göra jämförelser. Det kunde också vara intressant att se om det 
undersökande idealet är starkare inom datajournalistik än inom 
övrig journalistik, om man hittar ett jämförbart urval. Troligen 
skulle hackeridealet och det entreprenöriella idealet framträda 
tydligare i jämförelse med ”vanlig” journalistik där det under-
sökande idealet redan borde vara starkt. Som tidigare nämnts 
har flera nationella studier genomförts om datajournalistik i 
främst anglosaxiska och nordeuropeiska länder, liksom studier 
som fokuserar på datajournalister, deras bakgrund, ideal och 
föreställningar om sitt arbete. På senare tid har också ett fåtal 
studier genomförts om datajournalistisk praktik, både vardaglig 
och prisbelönt. Däremot är stora delar av världen ännu inte 
beforskad när det gäller datajournalistik. Det finns få studier som 
jämför ideal och praktik och ännu färre som handlar om publiken. 
Det finns fortfarande föreställningar om datajournalistik och dess 
publik som bygger på intervjustudier med datajournalister, men 
som återstår att testa.  

Ytterligare kvantitativa studier av datajournalistik skulle med 
fördel kunna genomföras i realtid, för att kunna göra rättvisa 
jämförelser över tid, bemöta de problem som webbens flytande 
karaktär orsakar och för att studera samspelet med publiken. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Ordlista specialtermer 

Användargenererat material: till exempel foton eller berättelser från 
läsare, se crowdsoucing. Ofta används den engelska förkortningen 
UGC, User generated content. 
API: (engelska Application Programming Interface) specifikation av hur 
viss programvara kan användas av annan programvara. 
Crowdsourcing: är en sammanbindning av de engelska orden ”crowd” 
och ”outsourcing” och innebär att man tar hjälp av allmänheten eller 
läsarna. 
GIS-program: förkortning för geografiskt informationssystem, dator-
system med möjlighet till inmatning, lagring, bearbetning och presen-
tation av geografiska data. 
Multimodalitet: syftar på att flera olika kommunikationskanaler an-
vänds, text, bild och ljud etc. 
Python: generellt programmeringspråk, utvecklat och presenterat 1991 
av den nederländske programmeraren Guido van Rossum. 
Skrapa: extrahera data från en webbplats (engelska scraping) 
Spelifiering: (engelska gamification) är användandet av spelmekanis-
mer inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spe-
lande – exempelvis belöningar, avatarer, bossar. 
Utvecklare: programmerare. 
UX: (engelska User Experience) användarupplevelse, den utsträckning 
en användare upplever att en produkt uppnår specifika mål på ett ända-
målsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt. 
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Bilaga 2: Analysenheter 

ID Rubrik År Sajt Källa 

1 Så mycket minoritetsspråk ger 
kommunerna? 2016 SR NODA 

2 OS #medandusov 2016 SR NODA 

3 Karta: Så är brandskyddet vid 
asylboendena i Västmanland 2016 SR NODA 

4 Miljardnotan 2016 Aftonbladet NODA 

5 Därför tar det tio år att bygga 
lägenheter 

2016 DN NODA 

6 Utpressarna låser din dator – tjänar 
miljoner 2016 DN NODA 

7 Larm från förskolan – grupperna för 
stora 2016 Läraras tidning NODA 

8 Svenska läkare får miljoner av  
läkemedelsföretagen 

2016 Svd NODA 

9 Syrien200 2016 SVT Båda 

10 #socialaalmedalen 2015 Svd NODA 

11 Så orättvist fördelas Sveriges flyktingar 2015 Aftonbladet NODA 

12 Klimathotet 2015 Aftonbladet Båda 

13 Råttstaden 2016 Aftonbladet NODA 

14 Svenska jihadister 2016 Aftonbladet NODA 

15 Vägen in till Sverige 2015 DN NODA 

16 Så olika slår lärarbristen 2015 Läraras tidning NODA 

17 Flyktingströmmar till EU 2015 SVT Båda 

18 Klimatguiden 2015 SVT Båda 

19 Syriska flyktingar 2015 SVT Båda 

20 Bredbandstestet 2015 SVT Båda 

21 #kandulova 2014 Mittmedia NODA 

22 Politiska klassen 2014 Sirén Båda 
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23 VALU-grafik 2014 2014 SVT Båda 

24 Cykelstölder i Malmö 2014 HD/Sydsvenskan Båda 

25 Skolsnusk 2013 TV4 NODA 

26 Våra övervakade liv 2015 DN NODA 

27 Enorma skillnader mellan Skånes 
vårdcentraler 

2017 HD/Sydsvenskan FB 

28 Så röstade britterna i valet 2017 SVT FB 

29 Syrien: Svår konfikt på lättbegripligt 
sätt 2016 SR NODA 

30 Växlingsmaskinen-Musikhjälpen 2016 SR NODA 

31 Medellöner för undersköterskor 2017 Kommunalarbetaren FB 

32 Nobelpriset och kvinnorna 2016 SR NODA 

33 Hur lång är din favoritserie? 2016 SVT FB 

34 ”Mest av allt vill jag se min mamma 
lycklig igen” 2016 Svd FB 

35 Utköp för miljoner trots lärarbristen 2015 Läraras tidning FB 

36 Östermalm dominerar i Panamaläckan 2016 Svd FB 

37 Klassresan 2016 Aftonbladet Båda 

38 Svenskarna som satte prägel på 2015 | 
Svenska Dagbl 2015 Svd FB 

39 Ta del av litteraturhistorien – 
Nobelpriset litteratur 

2015 Svd FB 

40 Var du bor avgör risken för inbrott 2015 HD/Sydsvenskan FB 

41 Karta: Nyanlända elever – kommun 
för kommun 2016 Läraras tidning FB 

42 Minns du bragderna? | Svenska 
Dagbladet 

2015 Svd FB 

43 26 guvernörer säger nej till syriska 
flyktingar 2015 Svd FB 

44 Klotter är vanligaste klagomålet i stan 2015 HD/Sydsvenskan FB 

45 Myten om Sveriges krogtätaste stad 2015 Värmlands folkblad FB 
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46 Här blir gående och cyklister påkörda i 
Helsingbo 2015 HD/Sydsvenskan FB 

47 Avfolkningsbygd vill ta emot fler 
flyktingar 

2015 Svd FB 

48 Här krockar flest i Helsingborg 2015 HD/Sydsvenskan FB 

49 Supermånen 2015 Svd FB 

50 Unik grafik: De farliga vägarna till 
Europa 

2015 Aftonbladet FB 

51 Här är stadsdelen som är värst 
drabbad av bilbrot 2015 Motorsport FB 

52 Bussomläggningen väcker protester – 
DN.SE 2015 DN FB 

53 Här bor politikerna som styr Gävle – 
gd.se 

2015 Mittmedia FB 

54 Där bor journalisterna 2015: Så här 
gjorde vi | Jo 2015 Journalistik++ FB 

55 Här är läsarnas finaste vandringsleder 2015 DN FB 

56 Så heter förskoleavdelningarna – i din 
stadsdel 

2015 Svd FB 

57 Fortress Europe 2014 SR FB 

58 Polisen tar inte IT-brottslighet på 
allvar 2014 DN FB 

59 Kulturpriser fördelas allt mer jämställt 2014 HD/Sydsvenskan FB 

60 Handhavandefel kostade kommunen 
en kvarts miljon 2014 HD/Sydsvenskan FB 

61 Kolla in trafiken där du bor – 
Barometern 2014 Barometern FB 

62 Bedrägeri misstänks bakom många 
bilbrände 

2014 HD/Sydsvenskan FB 

63 Folkpartisten mesta skolkaren | 
Lärarnas Nyheter 2014 Läraras tidning FB 

64 Lärare största yrket på valsedlarna | 
Lärarnas Ny 2014 Läraras tidning FB 
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65 Här semestrar politikerna 2014 Expressen FB 

66 Så ökar klyftorna mellan stadsdelarna 2014 HD/Sydsvenskan FB 

67 Festivaler i Skåne och Danmark 2014 2014 HD/Sydsvenskan FB 

68 Blytung Stockholmsdominans bland 
sommarvärdar 2014 HD/Sydsvenskan FB 

69 Samtliga befäl ombord var onyktra 2014 HD/Sydsvenskan FB 

70 EU splittrar Sverige – populärast i 
söder 2014 Expressen FB 

71 Var är du på inkomstskalan? 2014 SVT FB 

72 Flyktingmottagande bland Sveriges 
kommuner 

2014 SVT FB 

73 Så mycket kostar det att hålla 
flyktingar utanför EU 2015 HD/Sydsvenskan FB 

74 Var tredje politiker utsätts för hot 2014 HD/Sydsvenskan FB 

75 Expertpanelen kommenterar finalen 2014 Svd FB 

76 Stora skillnader i väntetid inom 
cancervården 2014 SVT FB 

77 Dödade kvinnor 2013 Aftonbladet Båda 

78 Här är olyckorna som hade kunnat 
undvikas 

2013 SVT FB 

79 Siffror och grafik: Här sker 
viltolyckorna 2013 Motorsport FB 

80 Glasrikets giftiga bakgård 2013 SVT FB 

81 Karta: Sveriges gömda båtvrak 2013 Aftonbladet FB 

82 Sexbrottsdömda jobbar kvar på 
skolorna 2013 DN FB 

83 Vi vill ha det mer rättvist 2013 Aftonbladet Båda 

84 Elevgruppernas storlek på fritids – 
kommun för ko 

2013 Läraras tidning FB 

85 Orterna som tynar bort 2013 SVT FB 

86 Stor karta över Vattenkollen 2013 HD/Sydsvenskan FB 
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87 Grafik: Så långt når Nordkoreas 
robotar 2013 Aftonbladet FB 

88 Fast jobb – när du fyllt 49 2013 Aftonbladet FB 

89 Förorenat grundvatten på minst 51 
platser 2013 SVT FB 

90 Antal dömda unga – område för 
område 2013 SVT FB 

91 Rut maxas i rika kommuner 2013 Dagens Arena FB 
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Bilaga 3: KODSCHEMA 

V1 Projektkod 
01, 02 etc 

V2 Källa 
01 NODA 
02 Facebook 
03 Båda 

V3 Rubrik  

V4 Publiceringsdatum 

A. PRODUCENTER 

V5 Sajt 
01 Aftonbladet 
02 J++ 
03 Expressen 
04 NMT 
05 DN 
06 HD/Sydsvenskan 
07 Göteborgsposten 
08 Mittmedia 
09 Lärarnas tidning 
10 Svd 
11 SVT 
12 SR 
13 Motorsport 
14 TV4 
15 Sirén 
16 Kommunalarbetaren 
17 Värmlands folkblad 
18 Barometern 

V5 Sajtkategori 
01 Public service 
02 Stockholmstidning 
03 Lokaltidning 
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04 Kvällstidning 
05 Facktidning 
06 Byrå, övrigt 

V6 Antal Producenter 
I byline. De som aktivt jobbat med projektet, fotografer om unika 
bilder. 

V7 Journalist 

V8 Övriga producenter 
Utöver journalist/datajournalist/databasredaktör. Till exempel ut-
vecklare, grafiker. 

B. KONTEXT 

V9 Sektion 
01 Nyheter 
02 Lokalt (till exempel Östergötland, Stockholm, Kram-

fors) 
03 Sport 
04 Blogg  
05 Pejl (särskild sektion för nyhetsgrafik, interaktiv gra-

fik) 
06 Egen (egen sektion enbart för projektet, till exempel 

en tjänst) 
07 Kultur/nöje 
08 Inrikes, riks 
09 Utrikes 
10 Gräv (särskild sektion/tagg: granskar, undersöker etc) 
11 Fördjupning (särskild sektion/tagg: mer om, fördjup-

ning etc) 
12 Resor 
13 Ekonomi 

V10 Ämne 
01 Vård, skola, omsorg 
02 Brott 
03 Lokalt 
04 Sport 
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05 Kultur & nöje 
06 Olyckor 
07 Ekonomi, arbetsliv 
08 Bostad 
09 Sex, samlevnad 
10 Livsstil, trivia  
11 Politik, val 
12 Trafik 
13 Miljö, klimat 
14 Utrikes 
15 Migration 
16 Teknik 

V11 Betalvägg 
0 Nej 
1 Ja 
2 Delvis 

C. DATAKÄLLA 

V12 OffentligData (datakälla: offentliga data eller myndighetsdata-
bas) 

0 Nej 
1 Ja 

V13 FöretagData (datakälla: privat, kommersiell) 
0 Nej 
1 Ja 

V14 ForskningsData (datakälla: högskolor, universitet, forskningsin-
stitut) 

0 Nej 
1 Ja 

V15 NGOData (datakälla: intresseorganisationer, ideella) 
0 Nej 
1 Ja 
3 Kan ej avgöra 

V16 EgenData (egeninsamlade på redaktionen) 
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0 Nej 
1 Ja 

V17 EgenEnkät 
0 Nej 
1 Ja 

V18 Crowdsourcing 
0 Nej 
1 Ja 

V19 KombineradData 
(Data kombinerade från flera olika källor) 
0 Nej 
1 Ja 

V20 DataNivå (huvudsakligen) 
01 Kommun (lokal) 
02 Landsting 
03 Stat (myndighet alt. rikstäckande) 
04 Överstatlig (EU, FN eller motsvarande) 
05 Övrigt 
06 Kan ej avgöra 

D. DATATILLGÅNG (Syftar till att undersöka hur svår den 
var att komma över) 

V21 ÖppnaData (till exempel SCB, Kolada – ren och 
lättillgänglig (kan också vara privat etc) 

0 Nej 
1 Ja 

V22 OffentligHandling (begärda från myndighet) 
0 Nej 
1 Ja 

V23 Exklusiv (specialbeställda, till exempel från SCB, 
researchinstitut - eller egeninsamlad) 

0 Nej 
1 Ja 
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V24 Skrapade (publicerad på webben ej nedladdnings-
bar) 

0 Nej 
1 Ja 

V25 Köpta (kommersiell data, vet ej om den de facto 
betalats för, uttryckligen) 

0 Nej 
1 Ja 

V26 Läckta (från läcka, uttryckligen) 
0 Nej 
1 Ja 

E. DATATYP 

V27 Finansiella data (om pengar) 
0 Nej 
1 Ja 

V28 Geodata 
0 Nej 
1 Ja 

V29 Mätdata (temperatur, längd, egenskaper) 
0 Nej 
1 Ja 

V30 Demografiska (brett om en populations samman-
sättning) 

0 Nej 
1 Ja 

V31 Personliga (innehåller personuppgifter som bild, 
namn, exakt adress) 

0 Nej 
1 Ja 

V32 Opinionsundersökning 
0 Nej 
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1 Ja 

F. PRESENTATION: Komplexitet (Megan Knight) 

V33 Komplexitet 
01 Statisk karta (som enbart berättar var) 
02 Lista och tidslinjer (endimensionell rangordning av 

en serie datapunkter) 
03  Tabell/diagram (tvådimensionell presentation av data 

i ett rutnät eller enkelt diagram.  
04  Dynamisk karta/komplext diagram (en karta som vi-

sar platser i förhållande till tid eller andra värden, ett 
diagram med mer än två dimensioner) 

05 Infografik/Textanalys (en komplex diskussion om 
numerisk information i texten eller infografik) 

G. PRESENTATION: Datavisualisering, typ (Fulda, 
Hermida, Young) 

V34  Karta 
0 Nej 
1 Ja 

V35 Tabell/lista 
0 Nej 
1 Ja 

V36 Diagram 
0 Nej 
1 Ja 

V37 Tidslinje 
0 Nej 
1 Ja 

V38 Ordmoln 
0 Nej 
1 Ja 
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V39 Infografik 
0 Nej 
1 Ja 

H. PRESENTATION: Datavisualisering, syfte 

V40 Värden (Jämföra frekvens eller antal) 
0 Nej 
1 Ja 

V41  Trend (Visa trender/utveckling över tid) 
0 Nej 
1 Ja 

V42 Nätverk (Visa nätverk och flöden) 
0 Nej 
1 Ja 

V43 Samband (Visa samband mellan två eller flera vari-
abler) 

0 Nej 
1 Ja 

I. METOD: Teknik, metod 

V44  Visualiseringsverktyg (Fusion tables, Carto etc) 
0 Nej 
1 Ja 

V45  Programmering (egen programmering, till exempel 
i Python, R, Javascript) 

0 Nej 
1 Ja 

V46  Databas (egen, synlig databas) 
0 Nej 
1 Ja 

V47 Statistisk analys 
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(Data statistiskt analyserade/bearbetade av redaktionen. Ett statis-
tiskt urval, och redaktionen presenterar en ny korrelation/kausalitet 
mellan olika variabler) 
0 Nej 
1 Ja 

V48  Hypotes 
(Har utgått från en i texten tydlig hypotes/premiss snarare än data) 
0 Nej 
1 Ja 

J. PRESENTATION: Multimedia 

V49 Illustration (statisk) 
0 Nej 
1 Ja 

V50 Foto 
0 Nej 
1 Ja 

V51 Video 
0 Nej 
1 Ja 

V52 Ljud 
0 Nej 
1 Ja 

K. PRESENTATION: Text  

V53 Artikel 
(Artikel i anslutning (ej enbart rubrik-puff-ingress) 
0 Nej 
1  Ja, 1 
2 Ja, 2-5 
3 Ja, >5 

V54 Berörd 
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(Intervjuer med (namngivna) berörda, case, kvalitativ research) 
0 Nej 
1 Ja 

V55 Expert 
(intervju med (namngivna) oberoende forskare eller expert, det vill 
säga som ej är part) 
0 Nej 
1 Ja 

V56 Ansvarig 
(Ansvarsutkrävande intervju med namngiven ansvarig) 
0 Nej 
1 Ja 

V57 Myndighet 
(Intervju med namngiven tjänsteman på myndighet/förvaltning, 
ofta faktaintervju) 
0 Nej 
1 Ja 

V58 Gestaltning 
(Reportageform, till exempel berättat i scener, dialog, rekonstruk-
tion) 
0 Nej 
1 Ja 

L. TRANSPARENS 

V59 TKälla 
(Datakällor tydligt angivna) 
0 Nej 
1 Ja 

V60 TMetod 
(Metoder tydligt beskrivna) 
0 Nej 
1 Ja 

V61 TData 
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(Data/databas tillgänglig för nedladdning) 
0 Nej 
1 Ja 

V62 TKod 
(Koden tillgänglig för nedladdning) 
0 Nej 
1 Ja 

M. INTERAKTIVITET (delvis efter Young, Fulda, Hermida) 

V64 Dela 
0 Nej 
1 Ja 

V65 DelaPersonlig (länken ser olika ut beroende på 
användarens val) 

0 Nej 
1 Ja 

V66 Delningar (Antal delningar på Facebook) 
999 Kan ej avgöra 

V67 Kommentera 
0 Nej 
1 Ja 

V68 Kommenterer (antal) 
999 Kan ej avgöra 

V69 Chatt med reporter 
0 Nej 
1 Ja 

V70 ChatFrågor (antal) 
999 Kan ej avgöra 

V71 Forum 
0 Nej 
1 Ja 
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V72 Filtrera 
(Möjlighet att styra presentationen till exempel genom villkor, till 
exempel välja land, över/under ett visst värde i rullgardinsmeny) 
0 Nej 
1 Ja 

V73 Utforska 
(Möjlighet att styra presentationen, ställa egna frågor till exempel 
genom input, till exempel söka) 
0 Nej 
1 Ja 

V74 Konfigurera 
(Möjlighet att styra själva presentationen, pivotera, från linje till 
staplar etc) 
0 Nej 
1 Ja 

V75 Personalisera 
(Möjlighet att ”hitta sig själv” i berättelsen) 
0 Nej 
1 Ja 

V76  Bidra 
(Läsarnas egna bilder, berättelser efterfrågas) 
0 Nej 
1 Ja 

V77 Inhämtningsdatum 
(Datum för analys och inhämtning av pdf) 
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Bilaga 4: Övriga tabeller 

Tabell 16: Visualisering – typ, flera val möjliga. 

Tabell 16: Visualisering – typ, flera val möjliga 

Publiceringsår 2013 2014 2015 2016 2017 TOT 

Karta 75% 48% 57% 47% 100% 57% 

Diagram 25% 52% 47% 42% 0% 42% 

Tabell 25% 35% 20% 26% 67% 27% 

Infografik 19% 4% 7% 11% 0% 9% 

Tidslinje 19% 9% 7% 0% 0% 8% 

Ordmoln 0% 4% 0% 0% 0% 1% 

Ingen 6% 9% 20% 11% 0% 12% 

Två eller fler 50% 52% 33% 32% 67% 42% 

 

n 16 23 30 19 3 91 
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Tabell 17: Medietyp och olika variabler om data och metoder. 

Tabell 17: Medietyp och olika variabler om data och metoder 

Radetiketter Byrå 
mm 

Fack-
tidn 

Kvälls-
tidn 

Lokal- 
tidn 

Public 
service

Sthlms- 
tidn Tot 

Hypotesprövning 0% 18% 0% 10% 13% 25% 13% 

Crowdsourcing 33% 0% 0% 10% 13% 10% 9% 

Offentlig handling 67% 27% 36% 35% 30% 35% 34% 

Exklusiva data 0% 0% 14% 15% 13% 30% 15% 

Personliga data 33% 9% 14% 15% 17% 40% 21% 

Programmering 67% 18% 57% 10% 70% 50% 44% 

Visualiserings-
verktyg 0% 64% 21% 85% 26% 40% 45% 

Egen databas 33% 0% 21% 0% 13% 0% 8% 

Statistisk analys 67% 27% 14% 20% 22% 20% 22% 
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istiken och bilden av landsbygden i Dagens Nyheter, Gunnar Nygren 
& Kajsa Althén, 2014. 

8. Att se genom de andras ögon – Narrativa strategier för att skapa 
inlevelse i reportage, Cecilia Aare, 2014. 

9. Lokal journalistik och demokratifrågan – Tidningar och sjukvårds-
uppror i Västerbotten, februari/mars 2012, Kajsa Althén, 2016. 

10. Datajournalistisk – Ideal och verklighet, Sanna Volny, 2019. 
 



Datajournalistik är ett växande område inom journalistiken. 
Det handlar både om hur man använder datorn för research 
och analys av stora datamängder och om hur detta kan 
visualiseras i till exempel interaktiv grafik och nya typer av 
tjänster. 

I denna studie görs den första större innehållsanalysen av 
svensk datajournalistik, både av var den återfinns, vad den 
berättar om och hur den presenteras. I studien finns också 
en översikt över den växande internationella forskningen 
kring datajournalistik. Studien är gjord av Sanna Volny, lärare 
i journalistik vid Södertörns högskola och ansvarig för den 
fristående kurs i datajournalistik som getts sedan 2015.
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