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Journalistik och underhållning till döds.  
Vem är skyldig till (för)skjutningarna på fältet?  

PATRIK ÅKER  

En vanlig tanke är att journalistiken fyller en viktig funktion i upprätthållan-
det av ett väl fungerande demokratiskt samhälle (McChesney & Picard 2011). 
Samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation och journalistiken 
ska vara en garant för kvalitén på samhällskommunikationen. Sedan åtmin-
stone 1980-talet har det såväl inom medieforskningen som journalistiken fun-
nits en uppfattning om att journalistiken inte längre fyller sin funktion. Det har 
också funnits en samsyn bland forskare och journalister om vad som är det 
övervägande problemet – kommersialiseringen av medielandskapet (se exem-
pelvis McManus 1994). Kommersiella hänsyn har fått ta över publicistiska 
ideal, det leder till likriktning och alltmer underhållning som hotar jour-
nalistiken, förstådd som en tredje statsmakt och en förutsättning för demo-
kratin. Hotet mot journalistiken består i att även seriös rapportering tenderar 
att presenteras på ett underhållande, dramatiserande sätt – vad som brukar 
kallas ”Infotainment” – som inte har något annat syfte än att just underhålla 
mottagaren.  

Denna samstämmighet fick Göran att för några år sedan skriva en artikel 
som gick i polemik mot den dominerande uppfattningen (Bolin 2014). Han 
menar istället att det troligtvis förhåller sig tvärtom, att det är journalistiken 
som invaderar underhållningen. Han visar i sin text på hur det kan förstås 
utifrån Bourdieus fältteori, och då främst hur Bourdieu utvecklar detta i The 
Field of Cultural Production (1993) och Konstens regler (2000) och inte i den 
bok han senare skrev om televisionen (1996/2000). Utifrån fältteorin kan 
förklaringar till journalistikens förändring och utbredning sökas i hur den blir 
en alltmer oberoende och självständig kraft i samhället. Som evidens för hur 
den svenska journalistiken blir alltmer autonom lyfter Göran fram tre aspekter: 
1) journalisternas bakgrund och utbildning, 2) de metoder som används av 
yrkeskåren, 3) hur journalistiken växer fram som en samhällsinstitution.  

Den första punkten kan utifrån Görans text sammanfattas på följande sätt. 
Fram till åtminstone 1960-talet var det vanligt att de som arbetade med jour-
nalistik i press, radio och TV kom från andra samhällsområden och hade 
akademisk utbildning eller erfarenhet från politik, juridik, ekonomi och så 
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vidare. Under den senare delen av 1900-talet blir detta alltmer ovanligt. Jour-
nalistutbildningar drar igång vid otaliga universitet och högskolor och idag 
har vi en överproduktion av journalister. De måste ta vägen någonstans, de 
renodlade journalistrollerna räcker inte till. Enligt Göran leder det till en 
ökad diversifiering av journalistiken, vad han kallar ”hyperjournalistik” där 
journalister gör väldigt många olika saker och även verkar på andra områden 
inom medierna och medieproduktionen. 

När det gäller de metoder journalister använder sig av lyfter Göran fram 
att intervjun är central för uppkomsten av ett autonomt journalistiskt fält. 
Tidigare, återigen fram till 1960-talet, använde olika makthavare och aktörer 
journalistiken och medierna som en arena där de gjorde sina utspel och fick stå 
mer eller mindre oemotsagda. I takt med att intervjuandet blir en alltmer cent-
ral journalistisk praktik leder det till att journalisterna kan styra samtalen i 
högre grad och fokusera på det som anses journalistiskt viktigast. I anslutning 
till en mer aktiv journalistik växer också debatt- och underhållningsprogram 
fram, där det är journalisterna som har ordet, och aktörer utanför medierna, 
exempelvis politiker, tvingas underordna sig programledarens intentioner.  

Slutligen lyfter Göran fram institutionaliseringsprocesser som avgörande 
för att journalistiken får en central funktion i 1900-talssamhället. Här återfinns 
etableringen av, ovan nämnda, utbildningar där den journalistiska doxan etab-
leras och lärs ut – alltså kärnan i vad som menas med god journalistik. Där-
utöver bildas olika intresseföreningar för journalister där praktiken disku-
teras och etableras. Tillsammans leder dessa utbildningar, föreningar och 
organisationer till en institutionalisering av journalistiken, en process som 
också innefattar erkännandet av vissa värden. Över tid har det inneburit en 
förflyttning gällande journalistikens syfte – från att vidareföra information 
till undersökande journalistik som har som mål att avslöja missförhållanden. 
Detta förhållningssätt kommer också att alltmer prägla dem som arbetar inom 
andra områden inom medieproduktionen än det rent nyhetsjournalistiska, 
eftersom dessa medieproducenter också skolats i den journalistiska doxan. 

Televisionen pekas ut 

I den forskning som Göran polemiserar mot är det den kommersiella tele-
visionen som har pekats ut som den främsta anledningen till att journalis-
tiken reduceras till underhållning. Ur en svensk kontext med en stark public 
service-tradition och sent tillkomna kommersiella kanaler går det dock att se 
en integrering av journalistik och underhållning som går längre tillbaka i 
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tiden. I forskningen om journalistik finns det således en tendens att över-
betona de kommersiella villkoren på bekostnad av andra faktorer. Enligt 
Göran tenderar även Bourdieu i sin bok om televisionen och det journalis-
tiska fältet (1996/2000) att i vissa resonemang falla in i den förklarings-
modellen. En annan inte helt klar distinktion i Bourdieus bok är relationen 
mellan televisionen som medium och journalistikens förflackning. Om integ-
rering av underhållning och journalistik har en längre historia än kommer-
sialiseringen av det svenska TV-landskapet kan kanske förklaringen sökas i 
själva mediets egenskaper?  

En medieforskare som uppmärksammar televisionens påverkan på bland 
annat nyheter och kan bidra med ytterligare en förklaringsmodell till jour-
nalistikens integrering med underhållning – vid sidan av kommersialise-
ringstesen och Görans betoning av framväxten av ett journalistiskt fält – är 
Neil Postman och dennes klassiker Underhållning till döds (1985). Postman 
tar utgångspunkt i två skönlitterära dystopiska framtidskildringar, Aldous 
Huxleys Du sköna nya värld och George Orwells 1984, och menar att det är 
Huxley som har fått rätt. Där Orwell lyfte fram att hotet mot ett fungerande 
offentligt samtal kom från den auktoritära staten menade istället Huxley att 
den verkliga faran utgjordes av kapitalismen i samspel med teknologins ut-
veckling. Det kan tyckas ligga nära kommersialiseringstesen men Postman 
fokuserar istället på själva mediet, formen för kommunikationen, som av-
görande för ett samhälle som låter sig berusas av trivialiteter. Han skriver 
väldigt lite om profit och marknadsanpassning som avgörande drivkrafter. 
Huvudslutsatsen är dock densamma som hos dem som präglas av ”infotain-
menträdslan” – det offentliga samtalet förtvinar när det reduceras till under-
hållning och det är en allvarlig fara för demokratin (kan i slutändan leda till 
dess undergång). Hos Postman är det TV-mediet som är problemet, det går 
inte att föra ett komplext, nyanserat och välargumenterat resonemang i TV. 
För Postman är det allvarligt eftersom han menar att televisionen har blivit 
den samtida amerikanska kulturens dominerande kommunikationstekno-
logi. Som sådan kommer den att påverka alla andra medier – press, radio, 
boken. Resonemanget om vad som är utmärkande för televisionen är för-
villande likt hur Bourdieu argumenterar i inledningen till sin bok Om tele-
visionen (1996/2000).  

Såväl Görans som Postmans angreppssätt är att historisera journalistiken 
(även om just begreppet journalistik inte är fokus i Postmans bok så handlar 
större delen av texten om spridningen av information och nyheter och hur 
formen för detta har förändrats med nya kommunikationsteknologier). Ge-
nom att göra det kan de båda problematisera tesen om kommersialiseringen 
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av journalistiken, men på olika grunder. Där Göran gör det genom att vända 
sig till journalistikens utveckling mot ett delfält inom medieproduktionen, 
gör Postman det genom att uppmärksamma mediet. Hos Postman är det inte 
främst medieorganisationernas vinstintresse eller journalisters sökande efter 
det populära som är avgörande för journalistikens utveckling utan den beror 
istället på att själva mediet underlättar en viss typ av kommunikation och 
försvårar andra former. Det tryckta ordet privilegierar det linjära och ana-
lytiska, och texter bygger på att involvera mottagaren som ska förstå och låta 
sig övertygas av de bästa argumenten. Detta är för Postman grunden i en 
seriös och rationell offentlig kommunikation. Den har konsekvenser för dem 
som deltar och manar till handling.  

Postman menar att förfallet inträder redan med pennypressen på 1830-
talet i Amerika (vilket är samma exempel som Schudson (1978) använder 
som ett tidigt uttryck för den moderna pressens framväxt!). För Postman 
utmärks dessa tidningar inte i första hand av information som är användbar 
för mottagaren utan istället betraktades samhället, så att säga, utifrån; penny-
pressen gjorde världen till ett spektakel. Detta förstärks sedan genom foto-
grafiet och telegrafen. Telegrafen gör nyheter till en vara som fragmentari-
serar världen genom sin avkontextualiserade information (korta meddeland-
en som inte placeras i något större sammanhang). Fotografiet erbjuder lika-
ledes inget sammanhang utan visar bara att detta har hänt. Därutöver bygger 
fotografiet för Postman på att väcka känslor, inte att mottagaren ska använda 
sitt förnuft och förstå vad som kommuniceras. Vi ska inte längre förstå vad 
vi ser (vilket är det tryckta ordets epistemologi) utan istället är det vi ser 
grunden för vårt vetande. Dessa medieteknologiska utvecklingar förebådar 
televisionen där dessa tendenser slår ut i full blom.  

Således, för Postman erbjuder televisionen en form av kommunikation 
som tenderar att privilegiera meddelanden som inte placeras i ett mer över-
gripande sammanhang eller ges en historisk förankring, som inte bygger på 
kontinuitet utan kastar mottagaren mellan olika händelser, som inte har 
några konsekvenser för mottagaren, och där förenklingar tjänar till att under-
hålla snarare än informera. Reklamens förändring är ett exempel Postman 
lyfter fram som kan kasta ljus över att det inte är kommersialiseringen av 
medierna i sig som bär skulden till förändringarna. När det tryckta ordet var 
den dominerande kommunikationsformen försökte annonsörerna övertyga 
konsumenten med välgrundade argument (riktade sig till förnuftet) medan 
det i TV-åldern istället är känslor och identifiering (så kallad livsstilsreklam) 
som används för att påverka mottagaren.  
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Journalistikens integrering med underhållning kan således förstås utifrån 
åtminstone tre olika perspektiv. Ett företräder Postman där det främst är TV-
mediets egenskaper som leder till att nyheter framställs på ett underhållande 
sätt. Ett annat är det Göran benämner ”kommersialiseringstesen” där profit 
och marknadsanpassning ses som den övergripande orsaken till att jour-
nalistik inte kan särskiljas från underhållning. Ett tredje perspektiv är Görans 
tillämpning av fältteorin där journalister och ett journalistiskt tänkande 
flyttar in i andra former av medieproduktioner, exempelvis underhållnings-
program. För Göran är det inte fråga om att utreda huruvida journalistiken 
har försämrats eller inte utan snarare hur föreställningar om god journalistik 
kommer till uttryck och förändrar olika former av medieproduktion. I den 
tidigare forskningen har televisionen tjänat som det primära exemplet på 
symbiosen mellan journalistik och underhållning. Eftersom det journalis-
tiska fältet inte är bundet till en specifik medieteknologi, att kommersiali-
seringen gäller alla medier och att medierna remedierar varandra, vill den här 
texten istället pröva dessa tankar på ett annat medium.  

Nordic noir och journalister som löser mordfall 

Ett samtida fenomen som på ett bokstavligt sätt kan kopplas samman med 
”underhållning till döds” är vad som har kommit att kallas Nordic noir, en 
specifik subgenre inom kriminallitteraturen. Bland beröringspunkterna kan 
nämnas att i böckerna av några av de mer framträdande svenska företrädarna 
– Stieg Larsson, David Lagercrantz, Liza Marklund, och i viss mån Mari Ljung-
stedt – är protagonisten en journalist. De nämnda författarna har även en bak-
grund och lång erfarenhet av att vara journalister. Dessutom har dessa försälj-
ningsmässigt framgångsrika bokserier tjänat som förlagor till både film och 
TV. Böckerna aktualiserar därför gamla mediers överlevnad och fortsatta 
relevans i ett nytt medielandskap. Postmans tanke om att det inte är censur av 
böcker (utifrån Orwell) som kommer att prägla samhällen utan istället att vi 
slutar läsa böcker (utifrån Huxley) verkar inte stämma. Samtidigt kan denna 
kriminallitteratur sägas synliggöra Postmans tes om hur underhållning blir 
samhällets dominerande kommunikationsform och att böckerna är enkel för-
ströelse som inte kräver något av sina läsare. Böckerna kan också indikera att 
det har hänt något med journalistiken. Steget mellan att vara journalist till att 
skriva underhållningslitteratur förefaller relativt kort. Utifrån Postman går 
det att förstå som att journalisterna redan är vana vid själva formen. Med 
hjälp av kommersialiseringstesen kan det vidare förklaras genom att jour-
nalistiken och journalisterna söker sig till kommersiellt gångbara former och 
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att renodlat kommersiella verksamheter inte upplevs inkräkta på den jour-
nalistiska integriteten. Appliceras istället fältteorin kan denna kriminallitte-
ratur ses som ett exempel på hur journalistiken breder ut sig och tar över 
andra områden. Även om det finns flera exempel på journalister som sedan 
den moderna pressens genombrott på 1800-talet har ägnat sig åt författande 
av underhållningslitteratur så har det intensifierats de senaste decennierna.  

Fenomenet är intressant i sig men den här texten vill i fortsättningen rikta 
uppmärksamheten mot vad själva innehållet i dessa böcker säger om jour-
nalistik och hur det kan förstås utifrån de tre ovan introducerade perspek-
tiven. Historier om brott faller ju under den kategori av nyhetshändelser som 
har haft en central plats i den så kallade sensationspressen/tabloider med sitt 
fokus på känslor och dramatiserade berättelser. Det är en rörelse mot denna 
typ av underhållande berättelser inom alla former av journalistik som Post-
man och ”kommersialiseringstesen” söker förklaringar till. I den forskningen 
är det oftast det politiska samtalet som står i fokus. Genom att istället vända 
sig till ett område som brukar kopplas till journalistikens förflackning blir det 
utifrån Postman relevant att undersöka om böckerna kan förstås som ett 
erkännande av en mer underhållande form av berättande och om vad som 
räknas som bra journalistik kopplas till olika medieteknologier. Det är trots 
allt inte oviktigt att det handlar om böcker och det tryckta ordet, och att det 
kan problematisera TV:s och (nu också) digitala mediers dominans. Kom-
mersialiseringstesen ligger nära den journalistiska ideologin om att vara en 
tredje statsmakt och därigenom en förutsättning för demokratins fortlevnad. 
Att visa sitt oberoende gentemot kommersiella intressen är viktigt för att 
vinna förtroende från allmänheten. Som Ekecrantz & Olsson (1994) har lyft 
fram har den reklam- och prenumerantfinansierade journalistiken själv varit 
noga med att tona ner att det i grunden handlar om en kommersiell verk-
samhet där den journalistiska produkten är en vara som ska säljas både till 
nyhetskonsumenter och annonsörer. Författarna av den kriminallitteratur 
som är aktuell i den här texten har alla förflutet som journalister, de har 
studerat vid olika journalistikutbildningar (förutom Stieg Larsson som s a s 
arbetade sig upp inom journalistiken) och är tränade i den journalistiska 
självförståelsen. Det gör det relevant att undersöka om problemet med de 
kommersiella villkoren reproduceras som ett sätt att förstå journalistikens 
eventuella förflackning. Med hjälp av fältteorin blir det istället möjligt att 
undersöka hur journalistikens autonomi kommer till uttryck genom att upp-
märksamma vilka journalistiska metoder som premieras, hur styrkeförhål-
landet mellan journalister och andra aktörer som använder medierna som 
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arena återges, samt vilka journalistiska värden som får erkännande i den fik-
tiva världen och hur de kan sättas i samband med föreställningar om olika 
medieteknologier och syn på journalistikens kommersiella villkor. 

Det material som ligger till grund för iakttagelserna nedan är den första 
och den senaste boken i tre olika bokserier. Valet av böcker täcker in de 
senaste 20 åren och den första boken i respektive serie antas sätta tonen och 
introducera protagonistens journalistiska ambition och den senaste boken är 
inkluderad för att få en så uppdaterad inblick i den fiktiva journalistiska 
världen som möjligt. De valda bokserierna är Stieg Larssons om den obero-
ende tidningen Millenium och journalisten Mikael Blomkvist (här har Lars-
son skrivit den första boken medan den senaste är författad av David Lager-
crantz), Liza Marklunds böcker om kvällstidningsjournalisten Annika Bengt-
zon, och Mari Jungstedts deckare där TV-journalisten Johan Berg är en av 
bokseriens protagonister (se lista över inkluderade böcker under Referenser). I 
närmandet till böckerna har kriminalgenrens form varit vägledande. Det 
handlar om att uppmärksamma vilka metoder journalisthjältarna använder för 
att samla in information om brottet och att undersöka hur synliggörandet och 
värderandet av information kring utredningen av brottet kommer till uttryck 
– alltså vilken roll journalistiken och medierna spelar som arena för det offent-
liga samtalet. Slutligen, hur själva lösningen av brottet pekar på brister och 
tillkortakommanden inom journalisten men också hur återupprättandet av 
ordningen kan synliggöra erkännandet av vissa journalistiska värden.  

Journalister som inte flyr fältet  

Journalisterna i de valda deckarna visar alla prov på en aktiv uppsökande 
journalistik där de inte nöjer sig med att förmedla olika utsagor utan inter-
vjun blir ett centralt verktyg för att hitta underliggande sanningar om brottet. 
Dessa intervjuer ska ske på journalistens villkor, de gånger den intervjuade 
upplevs ta initiativet beskrivs som besynnerliga (som en alltför publicitets-
hungrig före detta flickvän till en av de mördade i Jungstedts Det andra 
ansiktet) eller som direkt farliga (när Annika Bengtzon hålls fången av mör-
daren i slutet av Marklunds Sprängaren och genom hot ska förmås att skriva 
det mördaren vill ha sagt). Annika Bengtzon förklarar också att hon använder 
intervjun som redskap för att ge mer rättvisande beskrivningar och kunna 
ställa relevanta frågor i det fortsatta arbetet. För reportern Mikael Blomkvist 
paras också intervjun som verktyg med grävande i olika arkiv och infor-
mation han får, på ett inte alla gånger helt lagligt sätt, från sin medhjälpare, 
datahackern Lisbeth Salander. Både Bengtzon och Blomkvist är uttryck för 
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en aktiv journalistroll i linje med fältteorin. Graden av aktiv journalistik kan 
dock problematiseras genom det sätt TV-reportern Johan Berg i Jungstedts 
böcker använder sig av intervjuer. Han har en mycket mer förmedlande håll-
ning till information jämfört med de två andra protagonisterna. Berg arbetar 
som lokalreporter på SVT och är inte den som löser brotten utan istället blir 
han indragen i dem, främst på ett personligt plan, genom oförutsedda 
omständigheter. Arbetet framställs som väldigt rutinartat och det framkom-
mer inga tankar om vad TV-journalistiken kan bidra med. Därigenom repre-
senterar han också en mindre autonom journalistik.  

En lägre grad av autonomi synliggörs också i den maktkamp som utspelar 
sig mellan reportern Berg och bokseriens verkliga protagonist, poliskom-
missarien Anders Knutas. I Jungstedts Den du inte ser upplever polisen 
Knutas att SVT rapporterar alldeles för ingående kring det pågående fallet 
och ringer upp reportern för att få reda på vem som läcker uppgifter till 
honom. Reporter Berg hänvisar då till källskyddet men polisens önskan om 
mer återhållsamhet från medierna kommer att hörsammas längre fram i 
boken och även om kommissarien irriterar sig på medierna genom hela 
boken så finns det åtminstone ett långt gående samförstånd mellan honom 
och bokens journalisthjälte. Det dominerande perspektivet i Jungstedts böc-
ker är hur polisen ska tackla medierna och s a s vinna över dem på sin sida. 
Det aktualiserar mediernas funktion som arena för att synliggöra hur arbetet 
med att lösa brottet fortskrider. Vid sidan av enskilda kontakter med jour-
nalister är ett sätt för polisen att nå ut att arrangera presskonferenser. För 
kommissarien i Jungstedts roman Den du inte ser är det mest ett nödvändigt 
tvång, något som måste göras men mest är ett hinder i polisarbetet. Från 
journalisternas sida blir presskonferenserna ett sätt att få viss information 
bekräftad och citat för artiklar och sändningar. Det är inte händelser där de 
får veta något nytt. Liknande är det med presstalespersoner hos polisen, vilka 
Marklunds och Jungstedts protagonister försöker fly som pesten, de har inget 
att säga överhuvudtaget. Även detta kan ses som ett uttryck för en autonom 
journalistik. När medierna som arena upplevs styras av aktörer utanför jour-
nalistiken utvecklas olika taktiker som ska bibehålla det journalistiska ini-
tiativet. När journalisten själv har initiativet, som hos Marklund och hennes 
journalisthjältinna Bengtzon, är medierna som arena helt central för att driva 
handlingen framåt och nå en lösning av brottet. Mycket möda från jour-
nalisten läggs på att bygga upp ett förtroende hos enskilda poliser för att vara 
först med nyheter rörande brottet. Saker som Bengtzon sedan skriver fram-
manar vissa handlingar hos böckernas mördare och personer hon möter vill 
på olika sätt utnyttja medierna som arena för sina intressen. Vid ett tillfälle 
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får även Bengtzon tillgång till en polisutredning för att poliserna har kört fast 
och hoppas att hon kan komma vidare i fallet. Det kan ställas i kontrast till 
böckerna av Larsson/Lagercrantz där medierna som arena inte får någon 
funktion under själva arbetet med brottet. Journalisten Blomkvist arbetar 
som en klassisk detektiv med sitt fall (här finns det ingen polis att förhålla sig 
till eftersom de inte arbetar med fallen) och det är först vid berättelsernas 
upplösning som publicering blir aktuell. 

Gemensamt för journalisthjältarna i böckerna är att de arbetar ute på fäl-
tet, blir indragna i historien och på olika sätt utsatta för mördaren. Det är en 
konkretisering av Postmans tanke att kommunikation ska ha konsekvenser 
för dem som deltar och mana till handling. Däremot involverar det på det 
direkta planet inte fler än journalisten, möjligtvis redaktionen, och mörda-
ren. Marklunds journalist, som arbetar på den fiktiva tidningen Kvällspres-
sen, menar dock att kriminaljournalistiken har en demokratisk funktion. 
Hon ägnar mycket tid åt att försvara kvällstidningsjournalistiken och om-
kullkasta stereotypa föreställningar om den som sensationslysten, enbart 
inriktad på skvaller och lösa rykten (alltså det som förknippas med info-
tainment). När Bengtzon själv blir utsatt för en sensationslysten fotojour-
nalist i samband med att hon blir frisläppt efter att hållits fången av mördaren 
reagerar hon genom att slå till personen. Att värna personers privatliv och 
den personliga integriteten är en dygd inom den kriminaljournalistik hon 
verkar för. För journalisten Bengtzon kan synen på kvällstidningar som oan-
svarstagande och inriktade på skvaller i hög grad förstås ur ett genuspers-
pektiv där fokus på individen och det som kallas human interest är lägre 
värderat än journalistik som sysslar med politik och ”viktiga” samhällsfrågor. 
Det, vad Bengtzon kallar, ”Den Fina Morgontidningen” och ”moral-TV-
branschen” fokuserar på. Detta kan förstås som ett försvar av en kommu-
nikationsform som Postman menar utgör en fara för demokratin, ett försök 
att bemöta kritiken och visa att den är felaktig.  

En kvällstidning, får läsaren veta genom Bengtzon, måste också våga ta 
”risker”. Det ”risktagande” som nämns synliggör en mediekritik som hyllar 
en mer offensiv journalistik i linje med framväxten av ett autonomt fält. I den 
bok som Larsson har skrivit om Mikael Blomkvist, på den oberoende tid-
ningen Millenium, finns en skarp kritik mot vad som uppfattas som den fega 
medieeliten där morgontidningarna och public service-medierna ingår. Det 
är alltså den mindre kommersiellt orienterade journalistiken som framstår 
som ett problem både för Blomkvist och Bengtzon. Den mer aktiva och 
offensiva journalistik som förespråkas innebär däremot inte att sanningen 
ska fram till vilket pris som helst. Det finns i böckerna flera exempel på hur 
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journalisterna väljer att inte publicera sådant de har fått veta med hänsyn till 
att personer kan ta skada av ett sådant offentliggörande. Det finns således lite 
stöd för den hållning som förespråkar ”konsekvensneutralitet” (Fichtelius 
2008). Det skulle kunna tolkas som ett uttryck för en mindre autonom journa-
listik men det är inte resultat av påtryckningar från mäktiga intressen utanför 
journalistiken utan synliggör snarare ett journalistiskt fält som gör sina egna 
bedömningar. Sammantaget går det att förstå att det som framhålls är en jour-
nalistik som har en mer autonom ställning i relation till andra samhällsaktörer 
och intressen, journalisten Blomkvist talar exempelvis med visst förakt om 
”statstelevisionen” (ett ordval som implicerar ett beroendeförhållande).  

Att ta risker är också ett sätt att bryta mot likriktningen inom journalis-
tiken, att alla följer varandra, som brukar förknippas med kommersialise-
ringen av medierna. Journalisten Blomkvist blir också själv utsatt för att 
medierna följer varandra när han råkar ut för ett mediedrev i samband med 
att han tilldöms ett fängelsestraff efter att ha pekat ut en person som kriminell 
utan tillräckliga belägg. Likformigheten inom journalistiken kopplas också 
till det dagliga rapporterandet med ständiga deadlines, det som TV-jour-
nalisten Berg ägnar sig åt vilket inte driver arbetet mot en lösning av brottet 
framåt. Det dagliga rapporterandet bygger också på förutsägbarhet och att 
nyheter konstrueras istället för att förmedlas. I en passage i Marklunds Sprän-
garen reflekterar Bengtzon kring journalistikens upptagenhet vid framtiden, 
att det aldrig finns tid för reflektion och utvärdering av det arbete som har 
gjorts. Detta kopplas inte explicit till journalistikens kommersiella villkor 
men i Marklunds böcker kämpar chefredaktören för kvällstidningen hela 
tiden med att möta ensidiga ekonomiska hänsyn genom att lyfta fram det 
publicistiska ansvaret och värna den undersökande journalistiken. I den sista 
boken får vi veta att tidningen Kvällspressen hela tiden har gått med vinst 
men trots det ska det göras omprioriteringar och personalnedskärningar – 
enligt chefredaktören förklätt till att möta det nya digitala medielandskapet 
– som han menar gör att det publicistiska får stryka på foten. Det är den 
avgörande anledningen till att chefredaktören avgår. Den oberoende tidnin-
gen Millenium, grundad av bokens protagonist Blomkvist, är ett resultat av 
viljan att stå utanför de ekonomiska villkor som omgärdar de kommersiella 
medierna. Det verkar löna sig, i den senaste boken berättas att tidskriften har 
god ekonomi till följd av Blomkvists avslöjanden. I Larssons Män som hatar 
kvinnor är också Blomkvists verkliga journalistiska ärende att utveckla eko-
nomijournalistiken som han menar bedrivs på ett väldigt okritiskt sätt och 
mer eller mindre fungerar som en megafon för olika intressen i affärsvärlden.  
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Det journalistiska arbete som följaktligen erkänns och belönas i böckerna 
är det undersökande reportaget, en form av journalistik som är tidskrävande. 
Bengtzon får i den sista boken Järnblod ta över rollen som kvällstidningens 
chefredaktör, vilket är det yttersta beviset på att hennes arbete är liktydigt 
med god journalistik. När utnämningen tillkännages berättar hon också att 
det hot mot papperstidningen som digitaliseringen har medfört ska mötas 
genom att lansera ett helgmagasin som satsar på längre texter där det ges 
möjligheter till fördjupningar i olika ämnen. Digitaliseringen förefaller upp-
fattas som en förlängning av TV-mediets, enligt Postman, fragmentariska 
och ytliga kommunikation som det tryckta ordet ska råda bot mot. En annan 
förkämpe för det undersökande reportaget, Blomkvist, får inte bara ett erkän-
nande inom det journalistiska fältet utan uppmärksammas också i det om-
givande samhället. I den senaste boken om journalisten Blomkvist, Lager-
crantz Mannen som sökte sin skugga, är han så känd att det gör det svårt för 
honom att arbeta. Överallt känns han igen och de han möter blir nervösa och 
rädda för vad han kan gräva fram, eller så blir Blomkvist själv orolig för att 
bli igenkänd och att information om var han är ska läggas ut på nätet. TV-
reportern Berg, som inte arbetar med undersökande reportage, får heller inte 
samma uppmärksamhet som sina fiktiva journalistkollegor. Hans belöning i 
återupprättandet av ordningen handlar istället om privatlivet (flickvännen 
räddas ur mördarens klor).  

Med det tryckta ordet som vapen 

Så, hur ska vi förstå framställningen av journalistik i kriminallitteraturen med 
utgångspunkt i de tre teoretiska perspektiv denna text inleddes med? Om vi 
börjar med Görans användning av Bourdieus fältteori. Det är otvetydigt så 
att journalisterna som får ett erkännande i den fiktiva världen inte i första 
hand förmedlar nyheter utan i högsta grad är delaktiga i att producera dessa. 
Medierna som arena för andra aktörer visar också att intressen utanför jour-
nalistiken är underordnade den journalistiska vinkeln. Det är inte helt klart 
att alla tre journalisthjältar har utbildningar inom journalistik men det fram-
kommer heller inte att de har bakgrunder inom andra områden. Ledstjärnor 
för Blomkvist är de grävande journalisterna i filmen Alla presidentens män 
(de som avslöjade Watergateskandalen), och Berg sökte sig till journalist-
högskolan för att som skrivande reporter bekämpa sociala orättvisor (inte bli 
en ”simpel kriminalreporter” på TV). Bengtzon och hennes chefredaktör 
kämpar för att behålla det undersökande reportaget. Det blir således tydligt 
vad som förknippas med god journalistik i dessa böcker. När journalisterna 



FRITT FRÅN FÄLTET – OM MEDIER, GENERATIONER OCH VÄRDEN 

110 

gör andra saker är det i Blomkvists fall att skriva faktaböcker, och för Bengt-
zon att ägna sig åt ”retrospektivt berättande” om historiska brott, i och för sig 
i genren ”dramadokument” som kan signalera en rörelse mot ett mer under-
hållande material. Ingenstans i böckerna reflekterar de journalistiska protago-
nisterna över om de skulle ta ett steg tillbaka, att de har praktiserat en alltför 
offensiv journalistik som exempelvis har försvårat utredningarna. Den medie-
kritik som framkommer uttrycker att vissa medier är elitistiska och fega, vilket 
är ett sätt att signalera att de inte är tillräckligt oberoende. Slutsatsen blir 
därför att framställningen av journalistiken i böckerna visar på konsoliderin-
gen av ett autonomt journalistiskt fält och att fiktionen används för att föra 
ut den journalistiska doxan.  

Går vi till Postman och hans teori om televisionen som kulturens domi-
nerande kommunikationsform är det mer komplext. Postman skulle säkert 
argumentera för att journalistiken i dessa böcker är exempel på hur nyheter 
reduceras till underhållande dramatiska berättelser. Lyssnar vi istället på vad 
de fiktiva journalisterna själva säger om sitt yrke kan böckerna snarast ses 
som ett försvar av det tryckta ordet. Allra tydligast kommer det till uttryck i 
Marklunds bok Järnblod där chefredaktören för kvällstidningen konstaterar 
att det tryckta ordet har ”spelat ut sin roll”. Han gör det också med en explicit 
referens till medieforskarna Jan Ekecrantz & Tom Olsson: ”Medieforskarna 
hävdade redan för tjugo år sedan att ’1990 kunde ses som slutet på en epok: 
den nationella välfärdsstaten och journalistikens tid’” (Marklund 2015, s 20-
21). Det är dock inte TV:s roll som får honom att dra den slutsatsen utan 
digitaliseringen och nätet som har gjort alla röster likvärdiga, journalistiken 
har inte längre en särställning. En illustration av problemet med dessa röster 
är journalisten Bengtzons före detta man. Han arbetar på justitiedeparte-
mentet med en utredning om näthat och vid sidan av jobbet ägnar han sig åt 
just näthat med grova sexistiska uttalanden under dold identitet.  

Detta spel med identiteter får också en framställning i Lagercrantz bok om 
Mikael Blomkvist där två tvillingar byter identitet med varandra, vilket 
Blomkvist kopplar till dagens mediesituation där det är enkelt att låtsas vara 
olika personer. Detta tema utvecklas vidare när nyheten om en börskrasch 
når Blomkvist i slutet av boken. Han letar sig ut på nätet och möter där 
mängder av rykten och skvaller och inte ens Sveriges mest slipade grävande 
journalist kan avgöra vad som är sant och falskt. Här finns det likheter med 
hur Postman menar att kategorierna sant och falskt hänger samman med den 
tryckta kulturen och med ordet. Genom argument som bygger på varandra 
går det att föra ett logiskt resonemang som kan avfärdas som falskt eller god-
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kännas som sant. I TV-åldern menar Postman att det istället är framträd-
andet som räknas. I den digitala åldern skulle det utifrån böckerna gå att säga 
att det är anspelningar på känsloströmningar och myter, inte förnuftet, som 
gör att uttalanden får genomslag. Det är detta den goda journalistiken i 
böckerna ska vara ett motgift till. Den form av offentlig konversation som 
Postman förknippar med det tryckta ordet är också vad som hålls högt av de 
fiktiva journalisthjältarna. Som beskrivits tidigare kommer Bengtzon att ge 
ut ett tryckt helgmagasin med längre fördjupande texter, Blomkvist ägnar sig 
enkom åt längre reportage och bokskrivande, och TV-journalisten Berg 
minns sina tidiga drömmar om att vara en skrivande journalist som kunde 
förändra världen men som har funnit sig till ro med mer eller mindre trivial 
nyhetsrapportering med lokal vinkel från Gotland.  

Kommersialiseringstesen då? Kan den hjälpa oss att förstå vad böckerna 
säger om journalistikens förändring och utmaningar? Tydligast är det i 
Marklunds böcker om Kvällspressen men då som en faktor bland många fler. 
De kommersiella villkoren framkommer dels som ett tema i de förändringar 
tidningen går igenom och ”siffernissarna” som inte förstår sig på journalistik, 
dels finns det ett tydligt konkurrenstänkande gentemot andra medier hos 
protagonisten och hennes kolleger. I Larssons bok om tidningen Millenium 
berörs det indirekt genom att tidningen ska stå fri från ekonomiska intressen 
och i båda böckerna om Blomkvist kan det skönjas en strävan att skydda sina 
berättelser så att de inte tas av andra medier. Hos Jungstedt berörs SVT:s eko-
nomiska villkor genom att den lokala redaktionen på Gotland läggs ner, men 
det tematiseras inte i linje med kommersialiseringstesen. Inte heller fram-
kommer det att ett mer kommersiellt tänkande – som att nå så många tittare 
som möjligt – präglar den fiktive TV-journalistens vardag. Vad som går att 
sluta sig till, med utgångspunkt i den lästa kriminallitteraturen, är att kommer-
siella villkor aldrig får ta över publicistiska ideal. När det föreligger en kon-
kurrenssituation mellan medier utgör det inget hinder i protagonisternas 
sökande efter sanningen utan sporrar dem till att göra bättre journalistik, att 
avvika från likformigheten. Att distansera sig från rent kommersiella aspek-
ter och lovprisandet av det tryckta ordet som form är väl integrerade i de 
fiktiva journalisternas självbilder. Det gör att såväl kommersialiseringstesen 
som Postmans syn på TV-mediet som problematiskt (i böckerna fram-
kommer det åtminstone indirekt genom hyllandet av det tryckta ordet) blir 
integrerade delar i hur den journalistiska doxan kommer till uttryck.  
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Hyperjournalistikens erkännande 

Kriminallitteraturen, där journalisten likt detektiven (som ibland också är 
detektiven) ska lösa brottet (alltid mord) lämpar sig synnerligen väl för det 
undersökande reportaget och det tryckta ordet som föredragen form. I denna 
underhållningslitteratur upprättas föreställningar om vad som är god jour-
nalistik – den journalistiska doxan – en aktiv undersökande journalistik med 
mål att avslöja missförhållanden och maktmissbruk (vilket överensstämmer 
med annan journalistikforskning (Bolin 2014, s 344)). Journalistikforskaren 
Joe Saltzman (2005) som har gjort studier av framställningar av journalister 
i populärkulturen menar att dessa representationer har stor påverkan på hur 
människor värderar nyhetsmedier. Våra uppfattningar om journalistik och 
journalister gör ingen klar åtskillnad mellan verkliga och fiktiva erfarenheter. 
Här finns slående likheter med Görans resonemang om ”hyperjournalistik” 
(med en tydlig blinkning till Baudrillard) där föreställningar om god jour-
nalistik sömlöst rör sig mellan olika former av medieproduktion. För läsaren 
av denna kriminallitteratur får hyperjournalistiken ett slutgiltigt erkännande 
i Marklunds avslutande bok när chefredaktören för Kvällspressen – det 
undersökande reportaget och det tryckta ordets riddare – avgår för att istället 
bli professor vid ”Institutionen för medier och kommunikation”. Läsaren har 
tidigare fått veta att han uppfattar att journalistikens tid är över så hans nya 
uppdrag kan inte förstås på annat sätt än att han nu ska lära ut den jour-
nalistiska doxan i hyperjournalistikens tidsålder.  
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