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Abstract 
 

The fallout of digitalization: A study over the challenges facing modern 

journalism 

 

 
As the number of professional youtubers and bloggers are increasing and the world 

where one individual with a camera and access to the internet can make a living out 

of pure public interest, the number of sold newspapers is decreasing. The journalists 

of today have become obliged to reevaluate the core of their craftmanship and resort 

to unusual ways of publishing. The growing tendencies of fake news have contributed 

to a perception of media as a propaganda tool amongst the consumers. Having to 

compete with social media as well as other journalistic players might result in a slight 

change of publishing that makes the published material stray further from the ethics 

of journalism, and it puts the news media in a zone of conflict. While the journalistic 

ideal is jeopardized in the tough competition on the digital platform – it is that very 

ideal that distinguishes journalist from the competitors. 

 

The purpose of this study is to examine the reflections on the theme of digitalization 

by journalists on different web based news media in Sweden. I have interviewed four 

people on four separate news sites in an attempt to clarify how they approach the 

potential challenges a digital climate proposes to the journalistic profession, and how 

they view the future of the profession in an age where the lines between digital 

mediums are becoming more and more blurred. 
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1. Inledning 
 
 

”If you don’t read the news, you’re uninformed. If you read the news, you’re misinformed” 

(Chapman, 2016). 

Det var Denzel Washington som yttrade de orden under Golden Globe-galan som svar på 

en nyhetsrapport som enligt Oscarvinnaren var osann. I ett digitalt medielandskap har 

nyhetsjournalistiken hamnat i en situation där faktakollar och jämförelser alltid är 

nyhetskonsumenten nära till hands. En term som fake news har hamnat på agendan och trots 

att termens andemening är tämligen lättfattlig har den en komplicerad historia och varierande 

användning, vilket ska undersökas mer ingående i denna studie. 

Jan Helin, programdirektör på Sveriges Television, berättade i ett avsnitt av 

Fredagspodden om hur medier har blivit en den av en politisk retorik. Han var även tydlig 

med att en växande misstro mot medier ger sociala medier en ökad transparens i 

journalistiken (Helin, 2017). Digitaliseringen har medfört till medieklimatet en ny form av 

konkurrens om läsare och prenumeranter i de sociala medierna, och möjligen en politisk 

agenda, som kan påverka de vedertagna journalistiska riktlinjerna. Efter presidentvalet i USA 

2016 menade The New York Times att de själva kan ha gjort sig skyldiga till att låta den 

journalistiska kvalitén på deras nyhetsförmedling sjunka till en diskutabel nivå. I en artikel, 

som formulerades som ett brev och fungerade som en avbön, adresserade New York Times 

hur deras nyhetsrapportering hade ställts inför denna typ av utmaningar under valperioden 

(Sulzberger & Baquet, 2016). 

Budskapet var ett löfte till läsarna att tidningen åter skulle hänge sig åt vad de i texten 

kallade god journalistik. En ändring gjordes sedermera i denna avbön. Raden ”We believe we 

reported on both candidates fairly during the presidential campaign” togs bort.  

Är den goda journalistiken vad nyhetsmedier måste offra i konkurrensen på den digitala 

plattformen, eller är det ett verktyg att använda för att tävla mot andra medier? Jag har 

intervjuat journalister på fyra olika nyhetssajter om hur det ser på utmaningarna 

nyhetsjournalistiken ställs inför. 
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1.1 Syfte, frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur journalister på olika nyhetssajter i Sverige 

upplever och förhåller sig till hur journalistiken har förändrats i och med digitaliseringen, och 

i vilken mån de anser att den har ställts på prov. 

  

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

- Hur ser de tillfrågade på dagens journalistiska transparens? 

- Hur ser de tillfrågade att det journalistiska arbetet påverkas av den digitala   

utvecklingen? 

- Vilka utmaningar ser de tillfrågade att digitaliseringen har inneburit för 

journalistik? 

- Hur förhåller sig de tillfrågade till fake news som propaganda? 

 

1.2 Bakgrund 

Förväntningarna som finns på svenska journalister är en bas till min studie. Vid flera tillfällen 

hänvisar jag till det Svenska journalistförbundets (SJF) pressetiska regler. Reglerna är 

nedskrivna på SJF:s hemsida och att överträda dessa kan ge juridiska påföljder. Om den 

journalistiska yrkesrollen är följande skrivet: 

 

En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten. Den som 

granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad. Att 

journalisten visar hänsyn i arbetet på fältet och i sitt arbete strävar efter att 

rapportera korrekt är viktigt för allmänhetens förtroende. Tilltron till medierna 

och dess medarbetare bygger på att yrkesreglerna följs. 

 

Publicitetsregler är en underrubrik till Spelregler för press, radio och TV. Det står följande 

under denna rubrik. 

 

 Publicitetsreglerna lägger bland annat vikt vid att ge korrekta nyheter, att 

respektera den personliga integriteten och att vara försiktig med 

namnpubliceringar 
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2. Tidigare forskning 

 

2.1 Fake news 

I Hunt Allcott och Matthew Gentzkows studie Social Media and Fake News in the 2016 

election beskriver de fenomenet fake news och använder USA:s presidentval som plattformen 

för termens utveckling. Såhär förklarar de hur de ser på termen. 

 

We define ”fake news” to be news articles that are intentionally and verifiably 

false, and could mislead readers (Allcott & Gentzkow, 2017, 3). 

 

Deras studie pekar på att de fabricerade nyheterna har, genom att vilseleda läsarna, tjänat ett 

politiskt syfte och därigenom stärkt den ena eller den andra presidentkandidatens chanser. 

Vidare förtydligar de definitionen genom att distansera den från andra förklaringar av 

begreppet. Dessa är: 

1. Journalistiska misstag 

2. Rykten som inte härrör från en nyhetssajt 

3. Konspirationsteorier 

4. Satir 

5. Felaktiga påståenden av den person som citeras 

6. Rapporter som inte är helt falska, men möjligen ledande åt ett särskilt håll 

(ibid, 4) 

Allcott och Gentzkows definition av begreppet är alltså specifik och följer vissa linjer för hur 

medias agendasättande beskrivs i Jowett & O’Donnells Propaganda & Persuation. 

 

The news media had not told the voters what to think, but they had told them 

what to think about (Jowett & O’Donnell, 2012, 189). 

 

Fabricerad nyhetsrapportering som används för att tjäna ett politiskt syfte är den definition av 

begreppet fake news som jag har valt att använda i uppsatsen. 
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2.2 Journalistisk kvalité, etik och transparens 

Torbjörn Kroghs böcker Journalistisk kvalité? och Vem granskar granskarna? har varit 

intressanta för den här uppsatsen då de ger en grund för vad som kan ses som en allmängiltig 

uppfattning om nyhetsförmedling och journalistens förväntade yrkesroll. Inslag från dessa 

böcker tas upp i teorikapitlet, då de kan sammanstråla med teoretiska utgångspunkter på ett 

sätt som förtydligar element ur det kapitlet. 

Att förmedla korrekt information till folket är en enkel och tillräckligt vedertagen 

beskrivning (SJF) av journalistens yrkesroll för att förklara det journalistiska syftet. Krogh 

återger Bill Kovach och Tom Rosenstiels beskrivning av journalistiska principer i 

Journalistisk kvalité? 

 

The primary purpose of journalism is to provide citizens with the information 

they need to be free and self-governing (Von Krogh, 2010, 15). 

 

Rosenstiel berättar om journalistens förpliktelser gentemot medborgarna. Att på bästa möjliga 

sätt rapportera det som är sant och relevant för medborgarna och agera i utbildande syfte – det 

vill säga att lära folket att självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. 

Kerstin Brunnberg skriver i Journalistisk kvalitet? att ingen ny teknik hittills har skapats 

som försämrat förutsättningarna för att producera och nå ut med journalistik, eller som 

minskar människors behov av och intresse för journalistik (Von Krogh, 2010, 78). Hon menar 

att problemet för framtidens journalistik ligger i själva finansieringen av den. 

Axel Andén beskriver i samma bok vad han anser vara kvalitetsjournalistik och använder 

bland annat mångfald som ett av dess kännemärken. Frågor man kan ställa sig gäller hur 

många röster som kommer till tals och hur många perspektiv som förs fram (ibid, 61). 

Den journalistiska kvalitén baseras på hur väl man uppfyller det journalistiska syftet 

(ibid, 149). Om man får tro Torbjörn von Krogh spelar det ingen roll hur många röster som 

kommer till tals eller vilka perspektiv som förs fram om grundkriterierna inte uppfylls – att 

förmedla en korrekt världsbild och ge medborgarna möjlighet att tänka självständigt. 

I Vem granskar granskarna? beskrivs vikten av att vara kritisk till medier och kontrollera 

informationen som produceras. Mediekritikerns yttersta uppgift är att verka för att 

journalistiken eller medierna fullgör sin demokratiska uppgift (Krogh, 2012, 79). Tillgången 

till internet och sociala medier ökar journalistikens transparens, vilket leder till att vem som 
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helst kan vara journalist, men också att vem som helst också vara en granskare, eller 

mediekritiker (Helin, 2017). Dessutom behöver medier granskning för att upprätthålla den 

journalistiska kvalitén, och ju viktigare medel, desto djupare granskning (Krogh, 2012, 109). 

I Journalistisk kvalitet? berättar Pär Fagerström om tidigare utmaningar för 

nyhetsjournalistiken, och televisionens intåg. ”I början såg den tidens gammelmedier på 

televisionen som en farlig inträngling, en dumburk, bra för underhållning kanske, men 

omöjlig som bärare av seriös information” (Von Krogh, 2010, 29). Han berättar att man först 

vägrade acceptera TV-program genom att inte publicera dem. Det var inte förrän Aftonbladet 

insåg att rätt sätt att bemöta detta var att använda sig av televisionen istället för att motarbeta 

den. Eftersom att det fanns en stor publik i TV:n fanns det också ett stort intresse att anknyta 

till. Fagerström drar en koppling till hur läget ser ut för dagens nyhetsmedier, och höjer ett 

varningens finger. ”Om en likartad kramp finns i dag, inom traditionella professionella medier 

gentemot nätets sociala medier, så är det mycket farligt” (ibid). Han hävdar att de 

konsumenter som nyhetsmedierna slåss om har många fler alternativ i och med nätets djup 

och bredd. Att de nya alternativen nästan alltid är billigare gör det än viktigare för ett 

professionellt nyhetsmedium att inte framstå som patinerad, förlegad och passé. Att undvika 

detta är alltså livsviktigt, enligt Fagerström, och det kan de professionella medierna göra 

genom att själva ha koll på de sociala medierna. Att umgås med och närvara med dem. Det är 

vad han ser som det professionella mediets framtid (ibid, 29- 30). 

Pär Fagerström talar även om behoven av idétid och energi. Detta är nyckeln till det 

framtida samspelet med de sociala medierna. 

 

Samspelet med, närvaro i och användning av de sociala medierna kan bli 

lyckosamt för redaktioner, men bara om där finns plats att utveckla och testa 

idéer och att där finns medarbetare med entusiasm och driv i steget 

(Fagerström, 2010, 30). 

 

Det ställs en fråga om huruvida dessa förutsättningar är rimliga eller inte. Om det finns 

tillräckligt med utrymme för idétid och tillräcklig tillgång på energi. Bristen på idétid och 

energi menar Fagerström har en effekt på den journalistiska kvaliteten (ibid, 31). 

De behov som Fagerström ser hos nyhetsmedierna, att kvalitetsmedier lär sig samspela 

med och dra nytta av sociala medier, och som han ser som viktiga förutsättningar för att 

journalistiken ska fungera i framtiden, kan komma att stöta på hinder. Han påstår att risken 

finns att journalistikens utveckling kan hämmas av att de traditionella kommersiella 
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medieföretagen måste utveckla sin annonsaffär in mot de sociala medierna (ibid, 33). Om 

annonsörer söker sig till de plattformar som erbjuder flest konsumenter, det vill säga har ett 

stort intresse hos folket, så kommer även annonsavdelningarna bli tvungna att röra sig dit. För 

om redaktionerna inte söker sig åt det hållet där det finns störst intresse kommer 

medieföretagets hela affärsmodell drabbas, och Fagerström ser inte att dagens mediepolitik 

hjälper till på den fronten (ibid, 33-34). 

 

 

3. Teori 

3.1 Digitaliseringens inverkan på pressetik 

I Ginny Whitehouses Newsgathering and privacy: expanding ethic codes to reflect change in 

the digital media age diskuterar författaren bland annat en ökad vikt av journalistisk etik i den 

digitala eran. Det är huvudsakligen bild- och namnpublicering, att hänga ut folk, som avses 

när hon pratar om pressetik. Hon citerar Sissela Boks Secrets (1989): 

 

[She] sounded a warning about the growing danger for individuals in guarding 

privacy (Whitehouse, 2010, 312). 

 

Hon menar att etiska koder är ett ansvarsutkrävande som journalistiska yrken accepterat. Stora 

mediaorganisationer har även satt upp egna etiska grundregler för att visa läsare vilken typ av 

förväntningar de ska ha på mediet, och även förväntningarna de anställda ska ha – och leva 

upp till (ibid, 313). Hur journalister ser på dessa regleringar, hur medvetna de är om vad deras 

redaktion har för förväntningar och hur allvarligt de ser på dem är en del av deras generella 

förhållningssätt till den digitala utvecklingens inverkan på etiken. Winehouse ger också 

exempel på hur sociala medier ger nya riktlinjer. 

 

Reuters prohibits journalists from misrepresenting themselves in online forums 

or chat rooms. Reuters requires input from a senior manager before information 

from Twitter can be included in a story, and images from social networking sites 

must be identified as such. These requirements affect organizational 

expectations on what might be considered private and also create greater 

accountability when using social networking site information. Reuters is explicit 
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that company expectations online do not differ from traditional newsgathering 

techniques (ibid, 315). 

  

Vad gäller transparens menar Whitehouse att relevansen information som har samlats in 

privat har är en naturlig begränsning av vad som är lämpligt för en nyhet. Men att 

källhänvisningar online, där källor är blott ett klick bort, förändrar vad som är privat insamlad 

information (ibid, 321). Den moderna journalistiska plattformen bjuder på möjligheter såväl 

som på utmaningar. Men man stöter på etiska frågeställningar när journalister och källor 

befinner sig på samma plattform som både nyhetskonsument och nyhetsleverantör. Och även 

sociala interaktioner (ibid, 321-322). 

 

3.2 Journalistens roll i det digitala medielandskapet 

Arthur S. Hayes, Jane B. Singer och Jerry Ceppo skriver i Shifting roles, enduring values: The 

credible journalist in a digital age att “we argue that journalism and its core values stem from 

an implicit or explicit compact that an individual journalist or news outlet develops with its 

public” (Hayes et al. 2007, 263). Detta kan återkopplas till Kovach & Rosenstiels idé om att 

alla befinner sig på samma plattform; konsumenter och leverantörer, källor och journalister. 

Studiens tre författare diskuterar varifrån nyhetskonsumenter hämtar information. De 

nämner hur ‘‘fake news’’-program har beskrivits som tillfredsställande för konsumenters lust 

för eskapism, och då framför allt när ämnet är politik (ibid). De tar även upp en studie som 

visar att amerikaner under 30 år nämner komediprogram nästan lika ofta som nyhetstidningar 

och nyhetsinslag på TV när de tillfrågas om vilka källor de använder för valnyheter (ibid, 

264). Denna bestämmelse av begreppet fake news är mer lik satir än falska nyheter (Allcott & 

Gentzkow, 2017, 4) men det är talande för hur yrkesjournalistens roll ställs på prov av icke-

nyhetsmässiga aktörer. 

I artikeln hävdar de att bloggare inte alltid har journalistiska syften. 

 

Bloggers in general set out to influence, although many seek to inform as well, 

and they compete for attention not only with cable networks but also with 

everything from the entertainment content of satellite radio and popular user-

generated content such as YouTube videos and Flickr photos (ibid, 264).  
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Det är således inte bara journalisters arbetsprocess som utmanas – de får konkurrera om sina 

konsumenter med medier som inte spelar på den journalistiska arenan. 

Artikeln bottnar i idén om att vem som helst kan publicera material och att det gör att 

journalisten blir svårare att urskilja (Hayes et al. 2007, 262). De inledande raderna av studiens 

abstract lyder: 

When everyone can be a publisher, what distinguishes the journalist? This 

article considers contemporary challenges to institutional roles in a digital 

media environment and then turns to three broad journalistic normative 

values—authenticity, accountability, and autonomy—that affect the credibility of 

journalists and the content they provide.  

 

Journalisten konkurrerar inte bara med andra nyhetsmedier. Som nyhetskonsument har man 

fler alternativ än yrkesjournalisternas nyhetsmaterial. En konsument ses ur ett bredare 

begrepp. Det gäller en generell person, och konkurrensen gäller vad den personen lägger sin 

tid på. Journalistens konkurrent i det här sammanhanget har dessutom inget ansvar gentemot 

konsumenterna i form av till exempel opartiskhet och verifiering av information, och har 

därigenom ett övertag, vilket i sin tur ger yrkesjournalisten ytterligare utmaningar. Författarna 

tar upp forskning som pekar på att många konsumenter far vidare till nya informationskällor 

som en effekt av detta (ibid, 265). De fortsätter med att berätta om problemen detta kan ge 

upphov till på en större skala. 

 

The problem with an all-inclusive approach is that persuasion and diversion are 

too easily confused with enlightenment and fact, potentially weakening 

democracy unless citizens are paying close attention (ibid, 264). 

 

Det vore alltså en utmaning för samhället i sig, och huruvida de stora nyhetsmediernas 

journalister har tankar kring detta eller inte sätter en grund för hur intervjuernas resultat ser ut. 

Författarna har satt upp frågor nyhetskonsumenter bör fråga sig själva i och med den 

digitala utvecklingen och dess inverkan på journalistiken. 

1.  Vill jag ha nyheter och åsikter som enbart går I linje med mina värderingar och  

synsätt? 

2.  Vill jag ha nyheter blandat med åsikter? 

3.  Bryr jag mig om huruvida nyhet och åsikt är uppenbart åtskiljbara eller inte? 

4.  Gynnar min informationskälla den offentliga debatten? 
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5.  Skapar denna källa nyheter själv eller samlar den bara in? (Svenska Omni är ett 

relevant exempel) 

6.  Är en del av artiklarna baserade på förstahandsobservation snarare än sekundär? 

7.  Är min nyhetskälla transparent? Kan jag enkelt hitta information om organisationen 

och dess personal? Har de publicerat sina principer, och rättar de sig efter dem? 

8.  Är källorna de använder i artiklar tydligt identifierade? Till vilken grad används 

anonyma källor, och varför? 

9.  Får alla sidor komma till tals i en artikel? 

10.  Är felaktigheter korrigerade omgående och tydligt? (ibid, 262-279). 

 

Denna idealbild av journalistik delar drag med Kovach & Rosenstiels prototyp, och den går i 

linje med SJF:s spelregler för press, radio och TV. Författarna har i sin journalistiska idealbild 

en viss skepsis mot nyhetsinsamlare. Dessa är, enligt artikeln, lika benägna att lyfta fram 

information från opålitliga som pålitliga källor (Hayes et al. 2007, 269). De pekar på en studie 

som visar att bara 44% av amerikaner 2004 var trygga med hur media förhåller sig till 

trovärdighet – en rekordlåg siffra (ibid). 

 

3.3 Journalistisk transparens 

Mikael Karlsson inleder Rituals of Transparency med att stämma in i bilden av 

idealjournalistiken. 

 

There is no doubt that journalism has moved online and that this movement has 

significance for journalism’s core function*to gather, select and verify 

information in order to provide people with the information they need to be 

informed and self-governing (Karlsson, 2010, 535) 

  

Syftet med studien är att undersöka och identifiera hur nyhetsmedier använder sig av vad han 

kallar rituals of transparency, det vill säga varianter av journalistisk transparens. Han skriver 

om två typer: Disclosure transparency och participatory transparency.  

Med den första varianten av transparens avses hur nyhetsproducenter är öppna med hur 

nyheter produceras – och därigenom gör journalistiska rutiner skönjbara (ibid, 537). Detta 

pekas i övrig forskning ut som en nödvändighet för yrkesjournalister i och med den digitala 

utvecklingen och konkurrensen med icke yrkesjournalister såväl som andra etablerade 
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nyhetsmedier. Karlsson menar även att denna typ av transparens förutsätter en 

kommunikationsstandard av mediet till – men inte nödvändigtvis med – konsumenten (ibid), 

och bidrar således till diskussionen om hur nyhetsmedia idag har vissa krav på sig från läsare, 

och projicerar en nödvändig bild av sig själv som trovärdig.  

Participatory transparency fokuserar mer på nyhetskonsumentens deltagande i själva 

nyhetsproduktionen. Karlsson berättar om en interaktivitet mellan nyhetsmediet och 

konsumenten, där transparensen innebär att konsumenten deltar i nyhetsprocessen (ibid, 538). 

Han förklarar den såhär: 

 

To reiterate, it seems that any interactive feature that opens up possibilities for 

the user to either directly or indirectly produce or influence news contents or 

contexts can be considered as participatory transparency (ibid). 

 

Om journalistik inte ska förlita sig på att medborgarna blint litar på nyhetsmedier, behöver 

alltså detta existera i den digitala miljön. Och inte minst när journalistikens trovärdighet 

ifrågasätts (ibid, 536). 

Angela Phillips skriver i sin studie Transparency and the new ethics of journalism om 

den journalistiska transparensens betydelse i och med det digitala medielandskapets 

utmaningar. Hon menar att när snabbheten (att vara först med en nyhet) är viktigare än 

faktakoll, fungerar transparensen som ett ärlighetsmått – något som övriga forskare anser vara 

viktigt i konkurrensen. Phillips hänvisar till forskare som har en tydlig uppfattning om 

skillnaden mellan bloggare och yrkesjournalister vad gäller sanning och ärlighet. 

 

Bloggers see truth as a work in progress. They will publish rumours and wait 

for readers to react to them, believing that the interactivity of the Web will 

provide its own corrective. That is the reason why attribution on the Web is one 

of the few ethical norms agreed by bloggers: ‘‘What truth is to journalists, 

transparency is to bloggers’’ (Phillips, 2010, 379). 

 

Om nyhetskonsumenterna ska agera rättare behöver de alltså vara medvetna om varifrån 

informationen kommer ursprungligen (ibid). Än en gång är journalistens ansvar gentemot 

läsaren aktuellt, och även idealjournalistikens innebörd och transparensens del i utvecklingen 

av den yrkesmässiga journalistiken. Det är mot denna bakgrund journalistisk transparens är en 

del av frågorna som jag har ställt journalisterna på svenska nyhetssajter. 
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3.4 Sanningsenlighet som verktyg 

 

Mikael Karlsson menar att en mer öppen relation mellan den som publicerar och den som 

konsumerar kan hjälpa journalistiken att hitta ett fäste i den det digitala medielandskapet i 

framtiden (Karlsson, 2010, 535). Samtidigt pekar Hayes, Singer & Ceppos på ett bristande 

förtroende för nyhetsjournalistiken (Hayes et al. 269). Det finns en tråd genom forskarna om 

hur skillnaden mellan ett professionellt nyhetsmedium och youtubers, bloggare etc kan vara 

vad nyhetsmedier bör spela på för att kunna ha en fortsatt plats på marknaden i framtiden.  

Ginny Whitehouse skriver följande i sitt abstract. 

 

It asks how the loss of exclusivity is impacting on practices of reporting and on 

standards of “accuracy” and “sincerity” and suggests that establishing new 

standards of transparency could help protect professional reporting in the new, 

networked era, as well as improving ethical standards in journalism. 

 

Hon föreslår att öppenheten kan bidra med nya möjligheter för journalistiken att utvecklas. 

Och det genom bland annat en starkare förankring i sanningen för publiceringarna. Idén om 

att en närmre relation till konsumenterna, eller en mer blottad tagning på nyhetsmaterial kan 

leda till mer korrekta nyheter. Det i sin tur är närmre ett ideal för hur journalistik ska se ut 

(Von Krogh, 2010, 149). 

 

3.5 Nya premisser för den journalistiska etiken 

I Torbjörn von Kroghs Vem granskar granskarna? skriver Olof Peterson om ”Etik genom 

konkurrens” där han först tar upp journalistens roll. Han pekar på att medan lagstiftare sätter 

gränser för yttrandefriheten är det journalister och utgivare som gör publiceringsbesluten. 

Vilka spelregler som då journalister och utgivare får röra sig i är inte nödvändigtvis svart på 

vitt, och inte vilka regler som gäller för vilka medier (Von Krogh, 2012, 101). Peterson 

förtydligar detta med att en medborgare är beroende av den instans som kan upplysa 

medborgaren om det samhället denne befinner sig i. 

Statens roll i det här fallet är att skapa en grund för yttrandefriheten och hur den ska 

appliceras. Det är sedan upp till medierna att genom självreglering använda det fria ordet på 

ett sådant sätt att det inte undergräver mediernas legitimitet (ibid, 101-102). 
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I ljuset av dessa tre aktörers roll i samband med yttrandefrihet har medierna vissa 

ofrånkomliga krav på sig. 

 

Journalister, redaktionsledare, utgivare och medieägare måste vara beredda att 

inför offentligheten argumentera för hur de resonerat vid en publicering och för 

hur de hanterar sin redigerande makt och sitt självreglerande ansvar (ibid, 

102). 

 

Detta kan tolkas som vad Angela Phillips menar med journalistisk transparens som 

ärlighetsmått (Phillips, 2010, 379), och att ansvarsutkrävandet i sig fordrar en stark 

journalistisk integritet. Peterson hävdar dock att de reglerna utefter vilka medierna ska 

argumentera för sagda resonemang kan ha inslag av att vara föråldrade. Demokratirådet 

konstaterade, enligt Peterson, att de spelregler vi har i Sverige för press, radio och TV var 

föråldrade, till viss del, och inte anpassade till varken dagens medieklimat eller framtidens. 

Han anser att det i ett medielandskap som det digitala, med allt starkare oöverskådlighet och 

allt fler utsuddade linjer, får man lov att förvänta sig att ”vissa generella publicitetsregler 

kompletteras av olika slags riktlinjer och etikregler för enskilda företag, redaktioner och 

journalistkategorier” (Von Krogh, 2010, 103). Dessa sätt att utkräva ansvar kan påverka synen 

på den journalistiska trovärdigheten, och därigenom kvaliteten. Vikten av utkrävandet är å 

andra sidan inte mindre idag, och i en citering av mediebranschens egna spelregler skriver 

Peterson att sättet medierna hanterar sitt inflytande och etiska självreflektion inte bara är en 

fråga för medierna, utan för samhället i stort. Han pekar på vad de kallar för en fråga av 

”uppenbart allmänintresse” (ibid, 105). 

Essensen av Olof Peterson kapitel Etik genom konkurrens är att det är hög tid för 

nyhetsmedier att börja använda mediegranskningen som ett sätt att marknadsföra sin produkt 

(som i det här fallet blir nyheter och publiceringar) genom att visa en tydlig öppenhet 

gentemot konsumenterna, och sälja in sig genom ansvarstagande och hög transparens. På så 

sätt, menar Peterson, skulle en medveten konsument av nyheter kunna få ett klargörande över 

vilken nivå utgivaren har för etik, och alltså kvalitet (ibid, 105). Det sättet att arbeta är nära 

modellen av journalistisk transparens som kallas disclosure transparency (Karlsson, 2010, 

537). 
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4. Metod 

För att besvara mina frågeställningar har jag i denna studie använt mig av två metoder – 

kvalitativa intervjuer för materialet och tematisk analys för slutsatsen. 
 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Med kvalitativa intervjuer ska intervjuaren ställa raka och enkla frågor med syftet att få 

komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010, 7). Det är en metod som är speciellt lämpad för 

att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalén, 2015, 14). Syftet 

med intervjuerna är att komma åt representanternas förhållningssätt, tankar och resonemang 

för att ge mig en god grund för analysen av materialet. Själva intervjuerna består främst av 

frågor som är förankrade i Jan Trosts teorier om hur man får ut intervjupersonens känslor 

genom att fråga om beteende och handlingar (Trost, 2010, 35). 

För att sedan tolka materialet gäller det inte i första hand att återskapa det 

intervjupersonerna ha sagt. Huvuddelen av behandlingen av det insamlade materialet, i det här 

fallet transkriberade intervjuer, är att som den som intar forskarrollen använder sin egen 

kunskap och erfarenheter för att väva ihop materialet med en verklighetsuppfattning 

(Bergström & Boreus, 2013, 32). 

Kvale och Brinkmann delar in forskningsintervjun i sju stadier (Kvale & Brinkman, 

2014, 144) som jag efter förmåga har följt i min studie. Först formulerade jag ett syfte med 

intervjuerna – syftet i min uppsats. Detta är det första stadiet, tematisering. Därefter kommer 

planering, intervju och utskrift. Jag gick igenom hur intervjuerna skulle gå till och vägde för- 

och nackdelar, och därefter genomförde jag dessa efter forskningsetiska reflektioner. Därefter 

transkriberade jag samtalen med intervjupersonerna för att förbereda dem för analys, som är 

det fjärde stadiet. Vilken typ av analys bör avgöras utifrån undersökningens syfte och ämne 

(ibid, 145), så jag bestämde mig för den analysmetod som jag trodde passade min studie bäst. 

De sista två av forskningsintervjuns sju stadier är verifiering och rapportering. Det första 

avser ett bestämmande av intervjuresultatets validitet och reliabilitet, som jag diskuterar 

vidare i kapitlet om metoddiskussion. Rapporteringen innebär att presentera mina resultat på 

ett begripligt sätt. 
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4.2 Strategiskt urval 

I kvalitativa intervjustudier är det oftast frågan om förhållandevis små och ändamålsenliga 

urval med nära anknytning till den centrala uppgiften i varje aktuell studie (Dalén, 2015, 14). 

Jag har valt ut en representant (journalist) från fyra olika nyhetsredaktioner att intervjua. 

För att inte riskera att materialet blir för ensidigt representeras två rikstäckande nyhetssajter 

och två lokala. Antalet intervjupersoner som behöver intervjuas är det antalet som krävs för 

att ta reda på vad man behöver veta (Kvale & Brinkmann, 2014, 156). Den tid och resurser 

som man har till sitt förfogande kan även vara avgörande för antalet (ibid). 

Dalén berättar om diversitet genom två andra forskares uppfattningar. Corbin & Strauss 

pekar på att forskaren försöker sätta samman urval som återspeglar en maximal variation hos 

det fenomen som ska studeras. Forskaren måste ha så god insikt och kunskap om det tema 

som studeras att vederbörande kan plocka ut enheter som tillsammans avspeglar olika 

dimensioner av det aktuella temat (Dalén, 2015, 55). Med enbart fyra representanter finns 

dock en gräns för hur mycket dessa ska variera från varandra. Annars kan representativiteten 

påverkas, och valet av form påverkar hur det ska genomföras (Widerberg, 2002, 153).  

Redaktionerna från vilka jag har hämtat mina intervjuobjekt skiljer sig från varandra i 

storlek, antal läsare och geografiskt läge. Urvalet gjordes genom att se över vilka rikstäckande 

och lokala medier som har fungerande och verksamma nyhetssajter.  

Det är plattformen på vilken de är verksamma och faktumet att de jobbar med att 

publicera nyheter på webben som är den faktor som är mest kopplad till mina frågeställningar 

– och har därför störst effekt på svaren. Diversitet i form av kön, ålder och etnicitet kan vara 

viktigt i vissa studier (Dalén, 2015, 92) men irrelevant till journalistens resonemang och 

känslor kring exempelvis den ökade skepsisen till journalistisk etik. Deras gemensamma 

nämnare är yrkesuppgifterna och landet i vilket de är verksamma. De fyra nyhetssajterna på 

vilka intervjuobjekten arbetar är följande: 

  

Hallands Nyheter 

Expressen 

Folkbladet (Umeå) 

Nyheter24 

 

Jag skickade mail till individuella anställda på flera sajter där jag beskrev min studie och 

frågade om personen ville ställa upp på en intervju. De som mailades var enbart journalister 
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som arbetade med webbpublicering av nyhetsmässigt innehåll. Andra yrkesroller som finns på 

nyhetsredaktioner, så som fotografer, var inte en del av urvalet. 

För de som var intresserade berättade jag vad intervjun skulle innehålla. När jag sedan 

hade fått två representanter från rikstäckande nyhetssajter och två från lokala bokade jag in 

telefonintervjuer med objekten. Min estimerade tid för varje intervju var mellan en och en och 

en halv timme och utfördes i en studio. Studiomiljön hjälpte inspelningen av samtalen så att 

jag på bästa sätt kunde få med ljudet från intervjuerna. 

Jag hade en intervju med var och en av personerna och intervjuerna transkriberade jag 

under noggrann genomlyssning av inspelningen. Jag behövde inte kontakta någon av 

personerna ytterligare för att få ett förtydligande av något av svaren. För att värna om 

objektens integritet har jag valt att anonymisera de svarande. De har givits ett alias för att visa 

läsaren på vilken nyhetssajt den svarande arbetar. Intervjupersoner ”Harald” och ”Therese” 

jobbar på rikstäckande nyhetssajter. ”Susanne” och ”Ola” arbetar på lokala redaktioner. I 

analysen är det dessa namn som används. 

 

4.3 Genomförande 

I Kvalitativ forskning i praktiken beskriver Karin Widerberg vad som menas med 

intervjuguide. 

 

Intervjuguiden är forskarens hjälpreda i intervjusituationen. Den ska i konkret 

form vara det översatta uttrycket för det man önskar analysera (Widerberg, 

2002, 68). 

 

Hon varnar potentiella intervjuare för att slentrianmässigt fylla guiden med text och det man 

själv uppfattar som vad som traditionellt sett ska finnas i en intervjuguide. Enligt Widerberg 

är det föreliggande arbetet lika viktigt som konstruktionen av den faktiska intervjuguiden. 

Hon refererar till erfarenheter med hennes egna studenter där frågor i vissa fall som ska ringa 

in temat ska ha misslyckats med att ta utrymme (ibid). För att undvika liknande fall lade jag i 

den här studien ner en ansenlig mängd timmar åt förarbete. Detta är Karin Widerberg inte 

heller ensam om att tycka. 

I Kvalitativa intervjuer skriver Jan Trost om betydelsen av en intervjuguide. Men också 

förberedelserna inför skapandet av den. 
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Innan intervjuguiden konstrueras är det mer eller mindre självklart att den som 

gör undersökningen skall vara väl inläst på ämnesområdet och skall ha 

formulerat ett klart och tydligt syfte (Trost, 2010, 71). 

 

Jag hade därför med syftet i intervjuguiden för att påminna mig om det, och för att ha 

möjlighet att alltid koppla de olika områdena till syftet. Detta gjordes också för att inte tappa 

bort mig i alla teman och frågor. När syftet alltid finns framför en är det lättare för mig att 

kunna dra paralleller och kopplingar. 

Vad gäller förarbete i en studie med intervjuer kan sättet man angriper den faktiska 

intervjun vara en typ av förberedande arbete som kan göra insamlingen av material med 

fruktbar. Karin Widerberg berättar om att träna upp sina färdigheter. Hon nämner vikten av 

testintervjuer och även de mer direkta fel som kan uppstå i genomförandet av en intervju. 

Detta stämde inte på hur jag såg på mina intervjuer. Då jag såg det som svårt att få en andra 

chans med samma person. Men det, menar hon, behöver inte vara förödande för studien. 

 

Det är oerhört viktigt att komma ihåg att även den mest fulländade intervjuare 

gör ”fel”. Men även om vi gör en mängd misstag får vi i allmänhet tillräckligt 

med intressant material till projektet i fråga (Widerberg, 2002, 102). 

 

Min intervjuguide innehåller mailet jag skickade ut till redaktionerna och hur intervjun skulle 

vara uppbyggd. För att underlätta för mig själv skrev jag ner näst intill varje ord jag skulle 

yttra i intervjun – inkluderat samtliga potentiella frågor. Dessa var emellertid inte skrivna i 

sten, utan användes som riktlinjer för mig. I kvalitativa intervjuer ska man helst inte ha ett 

frågeformulär med redan formulerade frågor. Man ska så gott man kan låta intervjupersonen 

styra intervjun genom utförliga svar på korta, lättförståeliga frågor (Trost, 2010, 71). 

Därefter är det upp till den som intervjuar att ställa följdfrågor som får intervjupersonen 

att utveckla och fortsätta utforska området i vilket denne befinner sig svarsmässigt. Dessutom 

menar Trost att för många frågor bör undvikas då det kan vara besvärligt för intervjupersonen 

(ibid). Trost skriver att man istället bör göra en lista över frågeområden. Dessa områden gav 

jag utrymme i intervjuguiden. 

När första intervjun var bokad gjorde jag en testintervju med en journalist på en 

lokaltidning, som inte transkriberades, för att se om frågorna funkade och hur lång tid en 

intervju tar. Efter testet gjorde jag smärre modifikationer i frågorna och tog med det nya 

materialet till första intervjun, som gjordes via telefon. De transkriberade intervjuerna 
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analyserade jag sedan ur fyra teman som på bästa sätt reflekterar mina frågeställningar. Dessa 

är: 

 

Journalistens roll i det digitala medielandskapet 

Den digitala utvecklingens utmaningar för journalistisk etik 

Den ökade journalistiska transparensen 

Fake news 

 

För att en intervju ska kunna benämnas kvalitativ krävs det att rätt delar av intervjupersonens 

svar belyses. Det vill säga att en persons individuella insikt i det aktuella ämnet som 

intervjuaren vill presentera i sitt projekt måste följas upp och uttryckas tydligt (Widerberg, 

2002, 16). Det kan även gälla ett förhållningssätt från individen, eller en generell inställning - 

och såväl intervjupersonens intentioner som den som utför studien kan med sina intentioner 

avgöra hur väl det relevanta temat belyses (ibid). Med detta i åtanke valde jag att med hjälp av 

en tematisk innehållsanalys sedan dra slutsatser av materialet, ur var och en av de kategorier 

som sammanför mina frågeställningar. 

 

4.4 Tematisk innehållsanalys 

En tematisk innehållsanalys innebär att man delar in intervjusvaren i teman och subteman. 

Det vill säga ämnen som återkommer i intervjuerna och kan ses som en gemensam nämnare 

för intervjupersonerna (Bryman, 2002, 528). 

Valet att analysera innehållet efter teman påverkade sedan sättet intervjufrågorna 

formulerades men också hur jag gick tillväga i samtalen. En anpassning av metoden efter val 

av analys är något Karin Widerberg tar upp i Kvalitativ forskning i praktiken. Hon skriver att 

om man redan vet från början att det är en diskursanalys man ska använda sig av i sin studie 

kan man lägga upp intervjuerna på ett sätt som är lämpat för just den typen av analys 

(Widerberg, 2002, 175). 

Gällande tematisering menar Monica Dalén att det ofta utgår ifrån intervjuguiden och de 

områden som den behandlar. Genom att välja ut relevanta teman som sammanfattar, 

representerar och även är en del av studiens syfte och problemformulering kan materialet 

kodas på ett sätt som är lämpligt och underlättande vid den här typen av uppsats (Dalén, 2015, 

86). Vilka teman som sedan väljs ut kan baseras på antalet uttalanden om särskilda områden. 

Det påverkar också vilken infallsvinkel den som utför studien bör ha i analysen (ibid). 
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När materialet har samlats in och tematiserats kan det även uppstå underteman under 

tiden det analyseras. Två teman som till en början ses som självständiga kan slås ihop till ett 

huvudtema. Genom att vara öppen och ha ett fritt angreppssätt till analysen kan nya teman 

visa sig vara viktiga i materialet (ibid, 88). En sådan presentationsform kan urskiljas i en 

innehållsförteckning, där ett temas undertema kan skönjas i form av en litteraturhänvisning 

(ibid). När man ska välja teman för analysen finns det enligt Karin Widerberg tre sätt att gå 

tillväga. Man kan utgå från empirin, teorin, eller framställningsformen. Det betyder inte att 

om man har valt en väg är man tvungen att hålla fast vid den och fortsätta på det inslagna 

analysspåret. I många fall tar man lite av varje i sitt sätt att gå tillväga med analysen. Däremot 

kan ett förhållningssätt få mer fokus än andra (Widerberg, 2002, 144). 

Det empirinära förhållningssättet är att rekommendera vid de flesta kvalitativa studier 

och bygger på att man hämtar teman från det empiriska materialet. Det teorinära 

förhållningssättet betyder att man ställer upp teman efter teorier eller begrepp som har använts 

i studien. I kombination med ett empiriskt förhållningssätt är detta som mest fruktbart (ibid, 

145). Jag gjorde valet att i min analys tona ner på vad Widerberg kallar framställningsformen. 

Den innebär att man har en bild av hur texten ska se ut när den är färdig, och låter då den 

bilden bestämma utifrån vilka teman man ska analysera materialet. Hon förtydligar den som 

att ”man med andra ord har en vision om den helhet man önskar förmedla och hur det behöver 

göras” (ibid). Min bedömning är att den bryter för mycket mot Trosts idéer om giltighet vid 

intervjuer (Trost, 2010, 132) för att användas på ett lämpligt sätt i min studie. Detta går jag 

vidare med i nästa kapitel. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Kvale & Brinkmann skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun om de etiska frågor som 

tillkommer intervjuforskning. Den sociala relationen mellan mig och mina intervjupersoner 

avgör vilken kunskap som produceras (Kvale & Brinkmann, 2014, 33). De menar att 

forskaren måste vara försiktig i sökandet efter information hos objektet för att inte inkräkta på 

dennes integritet (ibid). Med detta i åtanke lade jag ingen personlig värdering i det arbetet 

intervjupersonerna gör och försökte att inte formulera frågor som kunde väcka anstöt hos 

dem. 

Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och således 

också kvalitativa intervjuer. Som forskare måste jag kunna visa mina kolleger och andra som 
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läser eller på annat sätt använder sig av mina forskningsresultat att mina data och analyser är 

trovärdiga (Trost, 2010, 133). 

Vilken metod som används påverkar analysen, och urvalets validitet påverkar resultatet 

(Dalén, 2015, 118). I en intervjubaserad studie kan följande termer lyftas; validitet och 

reliabilitet. Validitet kan lätt kopplas till kvantitativa studier men ”kan vidgas till att också 

gälla under sökningar som inte använder sig av räknande eller mätande”. I de kvalitativa 

fallen handlar validitet om undersökningens genomförande och resultat är relevant till 

studiens syfte. Det vill säga i vilken grad undersökningen kan användas för att besvara 

studiens frågeställningar (Bergström & Boreus, 2013, 41). 

Validitet är graden av hur mycket man mäter det man egentligen vill mäta, det vill säga 

giltighet. Reliabilitet beskrivs som en källas tillförlitlighet. Monica Dalén beskriver vikten av 

validitet i kvalitativ forskning i Intervju som metod och hänvisar till forskare i ämnet. Enligt 

dessa är validitetsbedömningar av observationer och forskningsmetoder en del av arbetet med 

ett forskningsprojekt. Hon väljer ut dessa tre punkter: 

 

• Validering av observationer 

• Validering av bedömningar 

• Validering av forskarens tolkningar och de aktuella observationerna (Dalén, 2015, 116) 

 

Vad som kan problematiseras är alltså huruvida min bedömning och tolkning av materialet 

räcker för att ge en korrekt och relevant analys och om observationerna i sig är giltiga för 

ämnet. 

För att validiteten ska kunna undersökas och diskuteras krävs det att materialet först och 

främst är anpassat till studiens syfte. Det bästa sättet att kunna göra en grundlig tolkning av 

det insamlade materialet är att spela in det, om det gäller intervjuer (ibid, 120) – vilket det gör 

i det här fallet. Därför spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas. Det transkriberade 

materialet är sedan tolkat av en person, vilket är samma person som genomförde intervjuerna. 

Kvaliteten på studien riskerar att försvagas om det är flera intervjuare som används för att 

samla in material. Det kan bero på att dessa har olikheter i grundkunskap i ämnet, eller 

skillnader i syn på hur intervjuer ska genomföras eller tolkas (ibid). 

Ett första led bör lämpligen vara att forskaren klargör sin speciella anknytning till det 

fenomen som studeras (ibid, 117) 

Som journaliststudent och även journalistisk yrkesperson har jag vad hon kallar en 

speciell anknytning. Dessutom skrivs uppsatsen under huvudämnet journalistik. För att 
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bemöta kritik av subjektivitet menar hon att det vara viktigt att kontrollera sig under studiens 

gång (ibid) men det går inte att förringa faktumet att jag blott är en människa som gjort en 

observation av andra människors svar och berättelser. Utan forskarkollega kan objektiviteten 

äventyras ytterligare (ibid, 118) men genom att tydligt förankra den kvalitativa analysen i 

teorin använder jag tidigare forskare och teoretiker som en form av forskarkollegor. Om det 

man ämnar återberätta, eller rekonstruera, är en intervjupersons – eller annan bestämd aktör – 

kan det uppstå problem med att uppnå intersubjektivitet. Det gäller då att ha argument för sin 

lösning (Bergström, Boreus, 2013, 133). 

Vidare kan metodens validitet stärkas av att den som utför den intervjubaserade studien 

dokumenterar att denne genomfört testintervjuer för att optimera sitt sätt att angripa 

materialinsamlingen. Genom att testa sig fram i provintervjuer kan intervjuaren hitta rätt 

metod och tillvägagångssätt baserat på resultaten av provningarna (Dalén, 2015, 120). 

Reliabilitet, en källas tillförlitlighet, förklaras av Trost som att ”en mätning vid en viss 

tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning” (Trost, 2010, 131). Det kan betyda 

att intervjupersonerna fick samma frågor och samma bemötande. Det kan också vara av 

betydelse att samtliga intervjuades genom samma medium, kanal eller plats. Intervjuarens 

precision är också avgörande för studiens reliabilitet. Det kan även vara så att två personer, 

vilket en intervju innehåller om det inte rör sig om gruppintervjuer, inte matchar varandra på 

ett personligt plan (Widerberg, 2002, 17). Det kan precis som en misstolkning av tonfall eller 

kroppsuttryck påverka hur materialet tolkas, och hur insamlingen genomförs. Men detta kan 

bero på intervjuarens skicklighet. Widerberg förklarar att vad som utmärker en god 

intervjuare är ”såväl personliga egenskaper som inlärda och upptränade färdigheter av mer 

hantverksmässigt slag” (ibid, 101). Hon trycker på att egenskaper som kan anses sakna 

väsentlighet i genomförandet av en intervjustudie kan ge en god grund. Att vara social och 

intresserad av andra människor och våga ta kontakt på ett tillmötesgående sätt kan ha 

betydelse för hur väl intervjun genomförs. Dessa egenskaper är inte nödvändigtvis något man 

lär sig genom litteratur, utan är istället något man kan träna upp. Att vara för fokuserad på sig 

själv istället för intervjupersonen är ett av de problemen hon har stött på mest. Och genom att 

följa Trosts rekommendationer om öppna frågor och mycket tid och utrymme för den som 

svarar kan man undvika detta. ”De allra flesta älskar att tala om sig själva – bara de får en 

chans” (ibid). 

Ett större urval ger en högre representativitet (Dalén, 2015, 119) men som jag nämnde i 

tidigare kapitel finns det en gräns för hur många som kan intervjuas. Vad som däremot skulle 

kunna öka studiens representativitet är ett bredare spektrum av redaktioner. 
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Validiteten hos intervjupersonerna baseras på hur relevant var och en av dem är som 

representant. Men om forskaren lägger för stor vikt vid någon specifik intervjuperson riskerar 

det att äventyra studiens validitet. Att som intervjuare se en individuell informant som en 

nyckelperson i materialinsamlingen kallas elitbias (Dalén, 2015, 123). 
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5. Resultat och analys 

Analysen är uppdelad i fyra teman som är baserade på teoriavsnittet och mina 

frågeställningar. 

 

Journalistens roll i det digitala medielandskapet 

Den digitala utvecklingens utmaningar för journalistisk etik 

Den ökade journalistiska transparensen 

Fake news i dagens nyhetsrapportering 

 

5.1 Journalistens roll i det digitala medielandskapet 

Intervjupersonerna är alla eniga om att de som journalister har en särskild uppgift i dagens 

digitala medielandskap. På internet där vem som helst kan sprida information ser de att som 

representanter av nyhetsmedier är kravet på sanningsenlighet vad som skiljer dem från 

exempelvis ett icke etablerat nyhetsmedium, som sprider information på ett eller annat sätt. 

Ett återkommande tema är ansvaret att förmedla sanningen. 

 

Det är klart att vi som jobbar på etablerade medier med utgivningsbevis där vi 

tar ansvar för det vi publicerar har en särskild uppgift att förmedla en så 

korrekt information via våra nyheter som möjligt. Sen tycker det är bra att det 

finns youtubers och bloggare som breddar journalistiken och gör att vi måste bli 

bättre. Och även bevaka dem, liksom - ”Harald” 

 

Här pekar ”Harald” på de youtubers och bloggare som har ett nyhetsmässigt utbud. Ansvaret 

gäller för journalisten gentemot såväl läsare som egen redaktion, och det finns en gemensam 

bild av att journalistik alltid kan utvecklas och förbättras. I detta fall genom att vara mer 

korrekt. I Susannes fall gäller det att upplysa läsarna. 

  

Alltså det blir så att man får se till att jobba mer med att bekräfta alla olika 

källor, att alla kommer till tals. Om man är en youtuber utan journalistisk 

erfarenhet gör man ju inte nödvändigtvis det och då kommer ju den balansen att 

försvinna. Men sen så är det inte så svårt egentligen. Om folk lär sig grunderna 

kan de flesta göra det på ett hyfsat vettigt sätt. Om man som journalist jobbar på 
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att få folk att förstå att det finns flera sidor om man ska skriva om något, att låta 

alla komma till tals, att sprida saker som inte kan bekräftas av olika källor och 

så, så vore det ett steg framåt – ”Susanne” 

 

”Susanne” diskuterar i intervjun om en nyhetskonsuments okunnighet, eller snarare, oförmåga 

att dubbelkolla olika källor. Men även att veta vad som faktiskt är sant. Hon menar också en 

youtuber med nyhetsmässigt innehåll som själv inte behöver anpassa sig efter pressetiska 

regler i sin produktion. Hon har en uppenbar bild av att journalisten ska agera i folkbildande 

syfte – en bild av idealjournalistik som delas av bland annat Kovach & Rosenstiel (Von 

Krogh, 2010, 15). Den delen av befolkningen som förmedlar information i form av bild, text, 

film etc måste agera för allmänhetens bästa då den delen har inflytande över resten av 

befolkningen. Detta eftersom att massmedia som kanal når en hel publik (Jowett & 

O’Donnell, 2012, 186). Journalistisk etik förklaras bland annat som ansvarstagande (Krogh, 

2012, 79). Detta kan uttydas i ”Susannes” del av intervjuerna, som med ”ett steg framåt” 

pekar på journalistens folkbildande uppgift. 

”Therese” ser också att journalisten måste särskiljas från andra som sprider information 

och trycker, även hon, på korrekthet. Hennes infallsvinkel är dock annorlunda. 

 

Journalistens uppdrag är jätteviktigt nu när alla kan producera material. Men 

journalistik är ett sätt att tänka snarare än att producera material. Visst finns 

det sätt att skriva journalistik. Vinkel, rubrik, ingress, etc. Men det är snarare 

ambitionen att få fram en sanning som jag ser som journalistik. Att alla kan 

producera material är superviktigt. För det gör ju i sin tur att källkritiken tas 

upp. Det är något vi proffs håller tätt, sanningen och opartiskheten, källkritiken. 

– ”Therese” 

  

Hon menar att ambitionen att förmedla korrekt information blir tydligare i ett digitalt 

medielandskap när information finns att hämta från fler källor. På sätt och vis menar Therese 

att det är journalistikens essens som avgör vem som har ansvaret eller inte, och inte hur man 

får betalt. Det vill säga sättet informationen förankras och sätts i en kontext. 

Att lägga vikt vid att ge korrekta nyheter är något, möjligen inte särskilt förvånande, som 

journalister av varandra förväntar sig, och vad Therese trycker på är att detta blir än viktigare i 

internetvärlden. Men att detta också blir tydligare att se och lättare kan kallas ut. Hayes, 

Singer och Ceppo är i sin artikel inne på att youtubers och bloggare är en del av konkurrensen 
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för nyhetsmedier. Den konkurrensen handlar inte bara om nyheter utan om en vad en person 

lägger sin tid på, och det gör att den journalistiska yrkesrollen förändras (Hayes et al. 2010, 

264). ”Therese” menar att hela rollen som journalist förändras. Att hon numera behöver vara 

mer av en jack of all trades. 

 

Rollen är i en förändringsfas. Jag är nästan mer en publicist än en reporter, om 

det är vad man kallar en klassisk journalist. Rollen som journalist är mer 

uppstyckad samtidigt som den förväntas bli mer allsidig. Jag förväntas kunna 

göra allt fastän huvuduppgiften är webbredaktör. Paketera och publicera i rätt 

kanal, rätt vinklar och rätt bild och rubriksättning. Men jag har också inslag av 

reporter, fotograf, analytiker – ta reda på vad som går bra och inte. Rollen är 

väldigt komplex nu, tycker jag – ”Therese” 

 

Denna multijournalist som ”Therese” menar att hon måste vara är en del av vad Kerstin 

Brunnberg skriver om i Journalistisk kvalitet? När hon går in på problem för framtidens 

journalistik och beskriver det som ekonomiskt (Von Krogh, 2010, 78). Just den ekonomiska 

delen av den moderna journalistiken är något ”Therese” är inne på vid flera tillfällen i 

intervjun, och ser som en starkt bidragande faktor till yrkesrollens förändring. Nedskärningar i 

personal leder till att en person tvingas bli expert inom flera områden, en jack of all trades. 

Jag tolkar det som att journalister tvingas hävda sig på marknaden genom att hålla fast 

vid journalistiska ideal och använda sanningsenligheten, och möjligen de pressetiska reglerna, 

som sitt främsta vapen i konkurrensen. ”Ola” säger följande om konkurrensen i ett digitalt 

medielandskap. 

 

Det ställer högre krav på journalisten. Det blir mer fokus på att det ska gå 

snabbare. Mindre fokus på form och redigering. Krav på att publicering måste 

gå snabbare. Man har mindre tid på sig. Är man inte det brister kvalitén – ”Ola”  

 

Kvaliteten han nämner gäller ansvarstagande och samhällsnytta i yrkesrollen, och att detta 

sätts på prov när det måste gå snabbare att publicera. Han stämmer in med ”Susanne” om vad 

som skiljer en journalist från en icke etablerad nyhetsförmedlare ligger i ansvaret och jag 

tolkar det som att han finner journalistik viktigt för samhället i stort. Han berättar om de 

juridiska påföljder som kan komma av att man i Sverige inte följer idealjournalistiken på ett 

nyhetsmedium. 
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Ja, journalister har i regel gått en relevant utbildning och fått klart för sig vilka 

konsekvenser felaktig rapportering kan bidra med. Om jag som webbreporter 

har den kunskapen har jag ett än mer viktigt ansvar, då alla kanske inte har den 

grundkunskapen. Och att ta trovärdigheten på allvar. Försöka inse skillnaden 

mellan journalist och bloggare. De publicistiska kunskaperna gör en skillnad. 

Youtubers och bloggare är inte journalister. De kan säga vad de vill egentligen. 

Det kan finnas saker som är etiskt felaktiga som de skriver om. Bryter vi mot 

etiska regler skulle resten av nyhetskåren höja ett varningens finger. Vara 

sanningsenlig och följa de etiska riktlinjerna – ”Ola” 

 

I intervjuerna förekommer det ofta referenser till journalistens plikt och ansvar gentemot 

nyhetskonsumenter och samhället. Samtliga intervjupersoner verkar ha en tydlig bild av vad 

ideal journalistik är. I det här citatet nämner ”Ola” även regler som man som journalist måste 

förhålla sig till. Varje persons idealbild av journalistik stämmer inte bara överens med de 

andra intervjupersonernas, utan även med teoretikernas och författarnas bild av 

idealjournalistik och går i linje SJF:s regler. 

Den övergripande bilden av vad journalistik bör sträva efter gäller alltså för samtliga 

personer, och journalisterna är måna om att värna om det idealet. Whitehouses stycke i 

Newsgathering and privacy om vilka åtaganden som görs av chefer i syfte att upprätthålla 

sanningsenlighet – och därigenom kvalitet – bland de anställda går att knyta an till alla 

intervjupersoners inställning till sin yrkesroll (Whitehouse, 2010, 313).  

Ett annat mönster jag såg var att de åtta punkter Hayes, Singer och Ceppo har satt upp 

som frågor nyhetskonsumenter bör fråga sig själva i samband med den digitala utvecklingen 

kunde urskiljas i intervjupersonernas krav på sig själva. Men att det är källkritiskheten de 

främst tänker på när de definierar sitt ansvar. 

 

5.2 Den digitala utvecklingens utmaningar för journalistisk etik 

Personerna i studien återgick vid flera tillfällen till vikten av att vara först ut med publicering i 

dagens medieklimat. Den digitala plattformens journalistik påverkas av betydelsen för 

snabbhet och hetsen att komma först med en nyhet. 

Bill Kovacs och Tom Rosenstiels första punkt i beskrivningen om journalistiska 

principer lyder: 
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The primary purpose of journalism is to provide citizens with the information 

they need to be free and self-governing” (Von Krogh, 2010, 15). 

  

Mellan intervjupersonerna delades en uppfattning om att en objektiv presentation av fakta, där 

båda sidor kommer till tals – en opartiskhet vars betydelse Hayes, Singer & 

Ceppos understryker – kan äventyras i brådskan. Medan sagda tre, och även Whitehouse, 

påstår att det är konkurrensen med icke–journalister om vad en person vill lägga sin tid på 

som gör att det tummas på neutraliteten är intervjupersonerna inne på ett något annorlunda 

spår. 

 

Jag tror att det kan bli svårare att leva upp till en idealbild när det ska gå så 

himla snabbt. Alla har ju så få resurser och skär ner på personal hela tiden. Det 

kommer också att göra att om företaget skriver ett pressmeddelande så hamnar 

det ibland i tidningen direkt. Istället för typ kritiska granskningar och sånt. För 

att det går mycket snabbare att copypaste:a ett pressmeddelande och ändra 

några ingångar istället för att granska och ställa kritiska frågor till företaget – 

”Susanne” 

 

Ett pressmeddelande är för partiskt skriven för att kunna klassas som journalistiskt. Den är 

därutöver skriven i ett marknadsföringssyfte. Den svaga ekonomiska status som journalistiken 

befinner sig i tas upp vid flera tillfällen över intervjuerna. 

I intervjun med ”Susanne” nämner hon även behovet av klick och likes på sociala medier 

som betydelsefullt – och ett eventuellt hot mot den objektiva journalistiken. I Angela Phillips 

artikel skriver hon om hur snabbhet går före faktakoll (Phillips, 2010, 379). Utifrån hennes 

perspektiv är det alltså inte bara opartiskheten utan även vad såväl von Krogh som samtliga 

intervjupersoner kallar journalistikens kärna – tillförlitligheten som ställs på prov. Det i sin tur 

skulle få studien Hayes, Singer & Ceppos refererar till som visar en växande brist på 

förtroende för nyhetsmedier bland folket. Om klick och likes betydelse blir så stor att den går 

före objektivitet och källkritik blir skillnaderna mellan en nyhetspublicering av en journalist 

och ett inlägg från en privatperson på ett socialt medium ännu mindre. Gränserna skulle 

riskera att suddas ut helt. 
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Rent övergripande håller den journalistiken kvar vid sina grundpelare. Det finns 

en opartiskhet överlag. När det kommer till politik är man väldigt noga med att 

höra båda parter etc. Sen tycker jag också att det digitala landskapet har 

möjliggjort video på ett nytt sätt, vilket jag tycker är väldigt bra. Då visar man 

liksom att man inte alltid behöver gå genom journalisten som konstruerar 

händelsen – då ser läsaren från samma blick som journalisten själv. Men det 

har många gånger varit så att man vill vara först med något – man tummar på 

sanningen och då misslyckas man samtidigt. Förutsättningarna att göra en 

idealjournalistik har blivit bättre men den ekonomiska delen gör det svårare. 

Det är så hög konkurrens – ”Therese” 

 

Kerstin Brunnbergs tes om att ingen ny teknik har skapats som försämrat journalistiken (Von 

Krogh, 2010, 78) framstår här som högst relevant. Det är samma Brunnberg som pekar på 

journalistikens ekonomiska begränsningar, som ”Therese” vid flera tillfällen tar upp, och som 

är en effekt av låg konkurrenskraft för nyhetsmedium. 

 

Vad gäller socialmediala reaktioner framför faktakoll och journalistisk kvalité 

är ”Harald” mer osäker. Jag tror att många är lite för ”trigger happy” och vill 

vara först med grejer, och det gör att man ibland tar fel beslut, liksom. Så tror 

jag att det absolut kan vara. Där gäller då att bara hitta en rutin internt så att 

man inte tar fel beslut och det tycker jag att vi har gjort väldigt bra, och jag 

tycker att andra redaktioner har det också. Men jag tror att många har fått 

ändra hur man arbetar i alla fall. Om man har jobbat på ett mediehus som har 

haft deadline på ett annat sätt än vi har haft liksom – ”Harald” 

 

Som journalist på ett rikstäckande nyhetsmedium kan ”Harald” hålla tillbaka, och inte låta 

varken utpekande mot andra medier eller kritisk mot sin egen journalistiska förmåga. Jag vill 

kalla svaret lite diplomatiskt. Han är inte lika säker som exempelvis Phillips på att journalister 

överger publicitetsreglerna så lättvindigt. Men ”trigger happy” rimmar väl med Angela 

Phillips syn på vad nyhetsförmedlare får ta till för knep i konkurrensen om konsumenter 

(Phillips, 2010, 379). Det ska sägas att ’fel beslut’ också kan innebära ett misstag av vilken 

skala som helst. Phillips teorier har viss förankring hos intervjupersonerna, då samtliga berör 

konkurrensens konsekvenser. ”Ola” pekar på samma tes som Brunnberg lyfter fram om 

förutsättningar. 



31 
 

Grejen är att jag inte ser så många hinder för journalisten. Jag tror att det finns 

möjligheter på alla platser. Det är upp till journalisten själv. Det är ingen 

annan som sätter käppar i hjulet för dig –”Ola” 

Angående det höga tempot och dess inverkan på kvaliteten säger han följande. 

I och med att det går snabbare nu kan det uppstå problem. Man kan råka hänga 

ut någon i stridens hetta. Det finns en helt klart större risk för det i ett digitalt 

landskap. Det går inte heller igenom lika många filter. När det ska ut i tryck är 

det många som läser igenom det. Man kanske litar på att en reporter kommer 

lösa det. Men människor kan göra fel. Genom webben tror jag att det lätt kan bli 

så att kvalitén tummas. Man kan ta bort det, men skadan kan redan vara skedd –

”Ola” 

Om en minskande journalistisk etik är en konsekvens av snabbheten och den ökande 

konkurrensen, som gäller både folks behov av nyhetskonsumtion och folks tid generellt, kan 

man av dra sambandet att den bristande sanningshalten och den låga objektiviteten i 

journalistiken kan vara en orsak. Att journalistiken i och med digitaliseringen avviker allt mer 

från Kovach & Rosenstiels och övriga teoretikers bild av idealjournalistik gör att linjerna 

mellan etablerad och icke etablerad nyhetsförmedling suddas ut. Det skulle emellertid inte 

”Harald” hålla med om, som tonar ned vikten av forskare inom ämnet. 

Att vara journalist idag är så mycket mer än vad litteraturen och medieforskare 

säger, tror jag. Den ligger inte i fas med vad som faktiskt händer, utan den är 

alltid lite efter på något sätt. Att vara journalist handlar delvis om det, att 

rapportera och ge medborgarna rätt information, att man själv ska kunna ta 

ställning i samhällsfrågor och kunna gå till källan. Men journalistik handlar 

också, tycker jag, om ren underhållning, att informera om det, eller Paradise 

Hotel eller Lets Dance eller Melodifestivalen, att rapportera om det, för det 

engagerar folk och det påverkar folk – ”Harald” 

 

 

5.3 Den ökade journalistiska transparensen 
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Angela Phillips beskriver journalistisk transparens som ett ärlighetsmått (Phillips, 2010, 379), 

och just ärligheten är vad såväl forskare som denna studies intervjupersoner tycker är viktigt i 

konkurrensen med icke-yrkesjournalister och nyhetsmedier. Intervjupersonerna är dock inte 

enhälligt positiva till den ökade transparensen. Ett återkommande tema är transparensens två 

sidor. 

Det känns väl som en bra grej. Om man är osäker på något kan man kolla upp 

det på olika källor. Sen kan man få sin bild av det. Sen kan det också innebära 

att man får sin sanning bekräftad på andra håll. Om det är något tidningarna 

skriver om som man inte tror på så kan man alltid hitta det på någon annan 

källa. Att det är ens egen världsbild som stämmer – ”Susanne” 

Detta kan tolkas som att en källa inte automatiskt ger korrekt information bara för att den 

kallas källa – eller för att den hänvisas till. Precis som en studie inte nödvändigtvis reflekterar 

verkligheten enbart genom att refereras till som forskning. På internet är en källa inte mer än 

information från ett annat håll. Det kan vara en annan hemsida, en annan aktör, en annan typ 

av forum. ”Susanne” är av åsikten att det är bra att information kan verifieras, men att det inte 

per automatik är en slutgiltig sanning enbart på grund av att det styrks av någon annan. Hon 

menar också att om en person vill att något ska vara sant, då krävs det inte mycket 

uppbackning för att personen ska se det som bekräftat. Det Phillips menar med transparens 

som ärlighetsmått delas alltså av ”Susanne” i den mån att verifiering av fakta är lättare på en 

digital plattform där det är lättare att backa upp fakta av en oberoende källa. Men hon 

problematiserar också den ökade journalistiska transparensen. Även ”Ola” ser tillgängligheten 

av fler källor som ett potentiellt lyft för den journalistiska kvaliteten. 

Det är positivt för journalistiken. Det bidrar till att det inte går att göra fake 

news på samma sätt om det finns tydliga källor på det. Om folk kan se att någon 

hittar på något så går de vidare till en annan aktör – ”Ola” 

Men i intervjun är han själv inne på att folk gärna tror på det som tilltalar dem, och att alla 

inte kan vara lika kritiska. Om så vore fallet skulle dessutom inte heller journalistens ansvar 

vara så viktigt. ”Therese” ser transparensen som en frihet. 

Det är fritt för journalistiken att leva i Sverige av den anledningen. Att det finns 

många fria aktörer som granskar och rapporterar, och gör det bra. Men det 

finns många oaccepterade och oberoende aktörer, som Nyheteridag och 
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Nyatider. Man kan nästan välja aktör efter vad man vill läsa många gånger. Det 

tror jag kan vara lite farligt – ”Therese” 

Hon säger att det finns två sidor av myntet. 

Jag har möjlighet att faktakolla enkelt på grund av att det finns många aktörer 

på internet, men samtidigt finns det mindre oberoende aktörer, agendadrivande 

journalistik. Där kan du hårdvinkla på ett sätt som inte riktigt är sant, kanske 

inte falskt heller. Men inte lika neutralt som seriösa aktörer. – ”Therese” 

I Mikael Karlssons Rituals of Transparency beskriver han vikten av transparens för 

nyhetsmedier för att kunna konkurrera på onlinemarknaden (Karlsson, 2010, 535). Han ser det 

som ett måste, och ett steg mot en mer självständigt tänkande nyhetskonsument. Om man ser 

till ”Susannes” och ”Thereses” bild av läsare, i sina sätt att problematisera ökad transparens, 

är det inte nödvändigtvis journalisten som bestämmer vad eller hur de ska tycka. ”Harald” är 

också inne på att alla läsare inte behöver vara källkritiska. 

Jag tror att ganska många tycker att det är bra med transparens så klart. Men 

sen tror jag att många inte riktigt har koll heller. Att man inte vet hur 

journalistiken funkar, liksom. Utan bara ser en nyhet som de kanske inte riktigt 

vet vad det är ens, om de är på en nyhetssajt, om den har kommit från facebook, 

om de har sett en länk och sådär. Så det är lite olika för vilken typ av läsare 

man är eller hur medveten man är. Men det är så klart att det är bra för dem – 

”Harald” 

Detta kan återkopplas till ”Olas” beskrivning av skillnaden mellan utbildade yrkesmänniskor 

och någon annan. Att det kanske finns en mer källkritisk grund i den kunskapen de som har en 

medierelaterad utbildning har. Mikael Karlsson ser det som att om journalistik inte ska förlita 

sig på att medborgarna blint litar på nyhetsmedier, behöver transparensen existera i den 

digitala miljön (ibid, 536). Men synen på medborgarna som genomsyrar intervjupersonerna 

kommer från en annan infallsvinkel till idén om att lita blint på nyhetsmedier. Det vill säga att 

medborgare i stor utsträckning litar blint på det som står – om det tilltalar dem – och att ett 

bredare utbud källor försvårar den situationen. 

 

 



34 
 

5.4 Fake news 

Allcott och Gentzkows definition av fake news, och den jag förhåller mig till i min studie, är 

nyhetsartiklar som är avsiktligt falska (Allcott & Gentzkow, 2017, 3). ”Susanne” berättar att 

begreppet har fått fäste av underhållningsskäl, bland annat. 

Det har blivit ett modeord - alla vill använda det. Det har fått spridning i 

humorn också. Det är en tacksam grej att skämta om. Man behöver inte 

anstränga sig så mycket för att det ska bli kul – ”Susanne” 

Men det är främst viljan att sprida politisk agenda som intervjupersonerna ser som 

huvudanledning till uttryckets stora genomslag. Mellan samtliga intervjupersoner kunde jag 

urskilja en uppfattning om fake news som nyheter med politisk grund. ”Therese” säger 

följande om fake news som propaganda. 

Det finns två innebörder av fake news. En defensiv, som Trump använder för att 

ta bort medias makt. Det är en slags härskarteknik. När han kallar dem fake 

news förminskar han den aktören. Han kan avfärda det om han ger skenet av att 

det är fake. Den andra innebörden är mer viral. Det är rent falska nyheter som 

sprids via primärt sociala medier. Jag tror att det är mycket agendor bakom det. 

Tex politiska aktörer. Det kan vara ett sätt att lobba för det man vill. Det finns 

till exempel mycket högerextrema fake news som går viralt. De kan påstå saker 

om grupper som icke källkritiska människor tror på. Det man exponeras för 

påverkas man ju av. Främst är det den här väldigt utspridda socialmediala 

grejen. Att alla kan tycka, tänka, uttrycka sig online. Det är ett sätt att utöva 

makt – ”Therese” 

Fake news som politik går i linje med Allcott & Gentzkows studie. Dessutom nämnde var och 

en av intervjupersonerna Donald Trump som en starkt bidragande faktor till att fake news har 

fått ett sådant genomslag. De lyfter hans användning av ordet som avgörande för både humorn 

i begreppet och de politiska agendorna bakom. I sin agendasättande natur kan det även 

likställas med propaganda, då media kan ses som ett instrument för presentatör och 

tillbakahållare av information (Jowett & O’Donnell, 2012, 190). Samtliga intervjupersoner 

nämnde Donald Trump som en starkt bidragande faktor till ett genomslag för begreppet fake 

news. ”Ola” går hårt åt högerorienterade viljor. 
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Fake news har ju kommit ungefär samtidigt som journalistiken digitaliserats och 

medieklimatet blivit hårdare och snabbare. Och just det kan vara något som gett 

fake news fäste, att en sån som Trump kan avfärda något som fake news. 

Spridningen kommer nog av att just Trump slänger sig med det. Det har att göra 

med en våg av populism just nu, jag tror inte att det i grund och botten handlar 

om journalistik, utan politik. Det är en högerpopulistisk våg som gått i hela 

världen som klagar på att de inte behandlats så väl i media. De har granskats 

hårt och få ta mycket skit. Det har blivit deras kamp. Det är naturligt för dem att 

göra motstånd mot medier, slå ner på medier – ”Ola” 

Även om ”Ola” ser vad han kallar högervågen som ursprunget till fake news och dess 

politiska agenda ändrar han sig sedan. 

Fast det finns väl åt båda håll. Men Trump har gett det vingar – ”Ola” 

Även ”Harald” kopplar begreppet till Trump tidigt, och förklarar att politiska agendor, enligt 

honom, oftast ligger bakom fake news-material. I Propaganda and persuasion beskriver 

Jowett & O’Donnell att det är den moderna teknologin för kommunikation har gett upphov till 

nya sätt för propaganda att äga rum (Jowett & O’Donnell, 2012, 283). 
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6. Slutdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur journalister på olika nyhetssajter i 

Sverige upplever och förhåller sig till digitaliseringens inverkan på journalistiken, och i vilken 

mån de ser att den har satts på prov. De fyra journalisterna representerade två lokala 

nyhetssajter och två rikstäckande. Skillnaden mellan de två kategorierna i hur de resonerade 

märkte jag inte av. Det kan ha att göra med att de sannolikt har liknande utbildningar, och 

liknande erfarenheter i journalistiskt arbete. För att bli webbredaktör på Expressen kan man 

mycket väl ha först gått igenom en lokaltidning och vice versa. Skillnaderna jag såg i svaren 

uppfattade jag snarare som individuella egenheter mellan intervjupersonerna. 

Att dela upp ämnet i fyra fragment hjälpte både mig att tolka materialet, men det hjälpte också 

de intervjuade journalisterna att ge en övergripande bild av vad de anser att digitaliseringen 

betyder för journalistiken. De hade även gemensamma nämnare som hjälpte de fyra 

fragmenten att förtydligas – och i sin tur bidrog till att göra den tematiska analysen mer 

lättåtkomlig. Sett över dessa fyra teman hade litteraturen stark förankring i de tillfrågades syn 

på ämnet. 

Michael Karlssons två varianter av journalistisk transparens är: Disclosure transparency 

som avser en öppenhet av nyhetsmediet gentemot läsarna (Karlsson, 2010, 537) och 

Participatory transparency som Karlsson bygger på en interaktivitet mellan läsare och 

producent (ibid). 

Om man ser till dessa två och försöker applicera dem på dagens nyhetsmedier måste man, om 

man följer intervjupersonernas mening, först se transparensen som något med både en positiv 

och negativ effekt, och alltså inget som nyhetsmedierna absolut måste maximera för att 

journalistiken ska ta det folkbildande ansvar som bland annat Kovach och Rosenstiel (Von 

Krogh, 2010, 15) ser som nödvändig för att tjäna sitt huvudsakliga syfte. Båda Karlssons 

varianter problematiseras av intervjupersonerna då de menar att en verifiering av en källa kan 

ha en godtycklig natur. Alltså att ett styrkande inte behöver betyda så mycket på internet. Det 

är istället att bilda människor, såväl journalister som konsumenter, i källkritik som ses som ett 

huvudmål och att skönjbara journalistiska rutiner är värt att sträva efter. Att använda 

sanningen som ett vapen i konkurrensen med icke yrkesjournalistiska aktörer och andra 

nyhetsmedier är alltså inte nödvändigtvis en tävling i antalet onlinehänvisningar. Baserat på 

det genomgående temat om människors selektivitet av sanning i intervjuerna skulle Karlssons 

Participatory transparency inte göra journalistiken mer sanningsenlig – då konsumenternas 
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deltagande i nyhetsproduktionen är diskutabel om samtliga har egenintressen, medvetna som 

omedvetna. Disclosure transparency, som är den varianten Hayes, Singer och Ceppo menar 

tar journalistiken närmre idealet, skulle i sin tur bidra med fler alternativ för medhållssökande 

läsare att verifiera sin föredragna verklighet genom. 

Att den journalistiska transparensen ökar tyder, enligt intervjupersonerna, på både en 

bredare och djupare plattform för journalistik, och på ett försök av nyhetsmedierna att dra en 

linje mellan dem och icke-professionella informationsspridare. Men det verkar finnas 

utmaningar även efter att det steget är taget, och framtiden ser ut att få utvisa vilken 

källkritikens status kommer att vara. 

Vad gäller hinder för journalistisk etik i den digitala miljön har Brunnbergs poänger om 

att det inte ska finnas något annat än ekonomiska svårigheter (Von Krogh, 2010,78) fäste i 

intervjupersonernas tolkning, då man som nyhetsmedium befinner sig på samma plattform 

som helt andra aktörer, och tävlar således även med dessa om människors tid. Det förefaller 

att de etiska riktlinjerna äventyras när kampen om klick tvingar journalisten att producera 

material fortare än förr. Denna klicktävling är inte bara nyhetsmedia en del av, utan även med 

de icke-professionella aktörerna, vilket Phillips också poängterar när hon talar om 

ärlighetsmått (Phillips, 2010, 379), och vilken källa som helst. En slutsats som är nära till 

hands att dra är således att ett minskande förtroende för vad som skrivs på nyhetssajter skulle 

kunna förklaras med en bristande trovärdighet – som i sin tur är en indirekt effekt av den 

hårda, och bredare konkurrensen. Det kan då förklaras med att det är fler aktörer som tävlar 

om konsumenterna, och faktumet att dessa konsumenter har betalfria alternativ, i form av 

exempelvis en nyhetskälla på Youtube, gör dem mindre angelägna om att betala för nyheter 

på en professionell nyhetssajt. Det i samband med en förmodad – av intervjupersonerna – 

vilja att bekräfta vad man vill ska vara sant gör att konsumenterna måste lockas till 

nyhetssajterna på sätt som strider mot de journalistiskt etiska riktlinjerna. 

Sammanfattningsvis tyder inte intervjuerna på att det finns ett aktivt opartiskt tänkande 

bland nyhetsproducenter, utan att det prekära läget för journalisten i det digitala 

medielandskapet leder till att vissa offringar görs. 

 

Man får sluta vara så sugen på att vara först på bollen, men samtidigt 

måste man vara det ibland. – ”Therese” 
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5.1 Förslag på fortsatt forskning 

Att genomföra intervjuer med journalister är bara en av många sätt man kan studera den 

journalistiska yrkesrollen. Det är i grund och botten en kvalitativ analys av intervjumaterial. 

Att ha ett kvantitativt tillvägagångssätt skulle säkerligen vara ett intressant sätt att genomföra 

en studie över detta ämne. Det kan gå att göra en mätning över nyhetsmaterial, 

intervjumaterial eller egentligen vad som helst. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att 

fokusera den rent ekonomiska delen av journalistik. Att granska vad som behöver göras för att 

den inte ska dö ut, eller att linjerna mellan den yrkesmässiga journalistiken och den icke 

professionella spridningen av information suddas ut. En kartläggning av något slag. 
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Bilagor 

Intervjuguide 
 

Mail till intervjupersoner 

Hej, 

Jag läser programmet för journalistik på Umeå universitet och arbetar just nu på min C- 
uppsats som bygger på kvalitativa intervjuer med journalister. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur du som journalist på en av Sveriges mest populära nyhetssajter förhåller dig 
till medvetenheten om journalistisk etik i den digitala världen. En intervju tar omkring 30-40 
minuter och kan gärna göras via telefon eller Skype. Frågorna kommer handla om dagens 
journalistiska transparens och trovärdighet, fake news, misstron mot medier och 
nyhetsmedias framtid. 

Om du är intresserad av att ställa upp på detta eller kan hänvisa mig till någon på din 
redaktion som är intresserad vore jag väldigt tacksam. Jag nås på 0728748547 eller den här 
mailen om du har frågor om mitt arbete eller intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar, Alexander Nyrinder 

 

Frågor till intervju 

Fake news som propaganda 

Jag skulle gärna vilja höra lite reflektioner kring det här med fake news. 

Vad är dess innebörd för dig? 

Vad tror du har gett upphov (bakgrunden) till fake news-vågen? Varför har det fått en sån 
spridning? Det används åt höger vänster. Oerhörd spridning. 

Vad tror du att fake news kan ha för effekt på yrkesjournalistiken? Om det fortsätter såhär. 
Och på samhället? 

Journalistik i den nya eran 

Först rollen som journalist. 

Alla kan vara journalister (youtubare, bloggare etc). Mot den bakgrunden - ser du att du har 
en särskild uppgift? Som journalist på ett nyhetsmedium? Hur ser det uppdraget ut? 

Hur påverkar den snabba digitala utvecklingen din yrkesroll som journalist? Vilken framtid 
ser du för den rollen? 

Att alla har tillgång till en plattform där man sprida information – hur påverkar det 
yrkesjournalistiken? 

Och rollen som läsare och 
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Journalistisk transparens 

Information är överallt, och det är lätt att navigera sig fram mellan källor. Ökad journalistisk 
transparens. 

Ser du att det påverkar ditt jobb, och på vilket sätt? 

Vad tror du transparensen betyder ur ett läsarperspektiv? En konsument av nyheter. Hur 
tror du att det här kommer påverka journalistiken i framtiden? 

Journalistisk etik 

Här menar jag två typer av etik. 

1. Frågan om att ”hänga ut” någon eller inte, namn- och bildpublicering. När det är 
uppenbart att information om personen har ett högt nyhetsvärde. 

2.Att av kommersiella, politiska eller övriga skäl väjer från journalistiskt etiska riktlinjer. 

I litteraturen jag läser ser jag hur medieforskare och företrädare för många medier hävdar 
att en idealbild av journalistiken handlar om journalistens plikt. Att på bästa möjliga sätt 
rapportera det som är sant och relevant för medborgarna och vara så agera i utbildande 
syfte 

– det vill säga att lära folket att självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. 

Hur väl tycker du att den idealbilden stämmer överens med hur journalistiken fungerar i det 
digitala medielandskapet? 

Vilka hinder ser du för att jobba enligt den här idealbilden? 

Tycker du att den journalistiska etiken påverkas av digitaliseringen? Och isf på vilket sätt? 

När det nu ska gå så fort – ser du att konkurrensen mellan nyhetsmedier kan påverka den 
journalistiska etiken? 

Har du själv några egna reflektioner kring det här ämnet. Digitalisering, fake news, 
journalistisk etik etc? 

 

 

 

 

 

 

 

 


