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Journalistkåren har traditionellt sett haft ett representativt uppdrag i samhället med uppgift att 

förmedla nyheter och granska makthavare. Idag utmanas journalistikens roll av att 
teknikutvecklingen skapar nya publicistiska kanaler både inom och utanför de traditionella 
massmedierna. Människor får möjlighet att såväl interagera med etablerade medier, som förmedla 
nyheter och tankar om världen på exempelvis bloggar och andra sociala medier. Det innebär å ena 
sidan en demokratisering av det skrivna ordet, men å andra sidan måste journalisterna förhålla sig 
till det faktum att de lever i en ny konkurrenssituation. Denna nya situation har tidigare 
analyserats utifrån exempelvis samhälleliga och organisatoriska utgångspunkter. Däremot vet vi 
väldigt lite om den enskilde journalistens syn på sitt arbete i relation till utvecklingen. För public 
service-journalister innebär ett socialt och demokratiskt ansvarstagande uppdrag dessutom 
särskilda krav på yrkesutövningen och på publikrelationen. Ett mål med verksamheten är att 
uppmuntra ett aktivt medborgarskap och demokratiskt deltagande. Frågan är då vad som händer 
när teknik- och samhällsutvecklingen erbjuder vanliga människor möjligheten att bli så aktiva att 
de till och med träder in på journalisternas arbetsfält. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur public service-journalister på lokal och 
regional nivå uppfattar sitt uppdrag och ser på sin roll, främst i relation till vanliga människors 
ökade möjligheter att publicera sig på webben. Det empiriska materialet består av tio intervjuer 
med journalister inom Sveriges Radio och Sveriges Television, som har analyserats utifrån 
teoretiska ramar inom bland annat public service, professionsforskning och så kallat boundary 
maintenance. 

Resultatet visar att journalisterna har en mycket stark känsla för public service-uppdraget – på 
många vis starkare än för journalistyrket i allmänhet. Särskilt betonas ansvaret i relationen till 
publiken och allmänheten. Samtliga efterlyser mer medverkan av och en närmare kontakt med 
vanliga människor, men vill samtidigt ha kvar kontrollen över den journalistiska processen. Det 
är alltså publiken som ska närma sig journalistiken, inte tvärtom. Det finns också en i grunden 
positiv inställning till att ”vanligt” folk får möjlighet att publicera sig i alternativa kanaler. 
Däremot betonas vikten av att särskilja det från journalistik: Medborgarnas egna publiceringar ses 
främst som något som ska tillfredsställa kreativitet och en lust att uttrycka sig – inte som ett 
kvalitetshöjande bidrag till journalistiken. En slutsats är att det bland journalisterna går att 
identifiera tydliga gränsdragningsmekanismer för att vidmakthålla gruppens auktoritet, och 
argumenten som används handlar i hög utsträckning om trovärdighet, objektivitet och källkritik. 
En liknande rollhierarki kan även skönjas även inom yrkeskåren där vissa egenskaper anses bidra 
till att vissa är ”riktigare” journalister än andra. Dock uppstår alltid ett enigt, journalistiskt ”vi” 
när gränser måste markeras mot det som uppfattas som icke-journalistik, exempelvis 
gräsrotspubliceringar och användarskapat innehåll. 
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ABSTRACT 
 
Journalists´ role in society has traditionally been of representative nature with a task to distribute 
news and scrutinize those in power. But technological changes have created a new publishing 
world outside the traditional media institutions. In today’s redactional society anyone can become 
a publisher in a blog or through other channels on online. This process can be seen as contributing 
to increased democratization giving everyone the opportunity to publish. However for those used 
to having monopoly on distributing news and scrutinizing society these changes are forcing 
journalists to adapt to a new competitive environment. 
 
There have been several previous studies of how this new digital milieu is affecting journalism 
from societal, organizational and news room perspectives. Little or no focus has been on how 
journalists themselves experience their changing professional status as a result of this new media 
world. Journalists employed by the public service broadcasters have got the most specified and 
explicitly expressed task with their responsibilities for contributing to a democratic society and an 
active citizenship, as stipulated by the government. How do these journalists deal with citizens 
now challenging the journalists´ previous well-guarded access to publishing? 
 
This essay examines the affect of these changes on journalists within two public service 
organizations in Sweden, asking journalists to reflect on the impact on their professional roles. 
The study is based on ten interviews with regional journalists employed by the Swedish public 
service radio and television corporations: Sveriges Radio and Sveriges Television. The analyze is 
based on theories on public service, professionalism and boundary maintenance. 
 
The study shows that the interviewed journalists identify more strongly with being a part of a 
public service ethos than being a journalist as such. They value the relationship with the audience 
and express a wish for even more contact with listeners and viewers. At the same time they want 
to continue to keep the in-house control over the journalistic process where they are the producers 
of the content. It is clear that the journalists appreciate publishing initiative allowing the general 
public to ‘be journalists’ but they warn against mixing the citizen reports with journalism. Citizen 
contribution in terms of user generated content or citizen journalism, is considered as something 
to satisfy people’s “creativity and wish to express themselves” – not a valuable contribution to 
journalism. 
Boundary maintenance mechanisms can be clearly observed among the journalists in an attempt 
to keep their journalistic authority and the arguments used refer to the “other´s” lack of 
credibility, accountability and impartiality. A similar role hierarchy can also be identified within 
the occupational group, where some characteristics and qualities are considered to contribute to a 
more “genuine” journalism than other. Nevertheless, a journalistic “us” always appears when 
boundaries are marked against what is looked on as non-journalism, for example user generated 
content and grass root journalism. 
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1. Inledning 
 
”Jag jobbar vanligtvis med traditionell journalistik. Jag har haft 

förmånen de senaste åren att göra granskande artikelserier för 

Aftonbladet i viktiga samhällsfrågor. Då har jag i förväg planerat vad 

jag ska beskriva. Dag ett belysa problemet, dag två fördjupa 

granskningen, dag tre ställa politikerna mot väggen. Jag försökte jobba 

på samma sätt i bloggen men misslyckades varje dag. Bloggarna ledde 

mig in på helt andra spår och till viktigare problem. Besvärligt för mig 

men bra för journalistiken. Min bloggserie byggde inte på 30 källor, 

utan på tusen. Fattigbloggens påverkanskraft har varit större än alla 

mina samlade artikelserier under tolv år som journalist.” 1 

 
I det inledande citatet beskriver Aftonbladet-journalisten Jessica Ritzén hur hon 

upptäckte bloggar och bloggande som användbart verktyg och som källor i det 

journalistiska arbetet. Hennes erfarenhet illustrerar hur den journalistiska yrkesrollen 

förändras i samspel med det omgivande samhället. Från tidningsmurveln med låg status, 

till det politiska språkröret under partipressens tid, vidare till den oberoende journalisten 

som letar scoop och granskar samhällets makthavare.2  

Idag, ett decennium in på 2000-talet, står journalistiken inför nya utmaningar, kanske 

de största hittills i historien. Det handlar om förändringar i det redaktionella arbetet i 

form av exempelvis flerkanalspublicering med ständiga deadlines, krav på interaktivitet 

och multimediekompetens. Större fokus på bearbetning och paketering sker på bekostnad 

av research och insamling av material.3 Men även världen och människorna utanför 

journalistiken förändras. Både arbetstagarrollen och medborgarrollen individualiseras, 

med svagare lojalitet mot staten och de samhälleliga institutionerna. Genomströmningen i 

journalistyrket ökar – journalistjobbet är snarare en del av karriären än ”ett kall” och de 

ideologiska argumenten för att bli journalist blir allt mer sällsynta.  

Samtidigt tar sociala medier en allt större plats som nyhetsförmedlare och 

opinionsbildare, vilket förändrar journalisternas roll som gatekeeper och agendasättare. 
                                                 
1 http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/19/fattigbloggen-fick-storre-genomslag-12-ars-artikelserier 
2 Melin-Higgins, Margareta (1996) s. 5-7. 
3 Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) 
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Begrepp som medborgar- och gräsrotsjournalistik förekommer allt flitigare i debatten och 

påverkar publikens syn på nyhetsförmedling och vem som är journalist. Journalisternas 

kollektiva, verifierade sanning ställs mot bloggvärldens syn på sanning som en diskurs 

skapad av olika subjektiva verklighetsbilder.4 Bland journalister går meningarna isär om 

de nya kanalernas bidrag till samhällsdebatten. ”Bloggarna bidrar bara till att samma 

skvaller och halvsanningar får ännu större spridning än tidigare”5, hävdade tv-

journalisten Lars Adaktusson under en debatt om bloggar och journalistik i Almedalen 

förra sommaren. Ordföranden i Göteborgspostens journalistklubb, Pnina Yavari Molin, 

skräder inte heller orden när hon går till angrepp mot medieföretag som hyllar 

läsarmedverkan på sina nätpublikationer: 

”För demokratin är det allvarligt om våra makthavare granskas av 

personer som varken vet hur man gräver fram uppgifter, kollar fakta 

eller har tid för research. 

De stora företagen och makthavare blir proffsigare på att skydda sig 

medan de som ska bevaka blir mer amatörmässiga. När medieägarna 

rustar ner den professionella och granskande journalistiken kliar de 

makthavarna på ryggen. 

Jag säger inte att all läsarmedverkan är av ondo. Jag säger bara: låt 

oss vara rädda om vår trovärdighet. Det är vår största tillgång.”6 

 

Den nya mediemiljön erbjuder samtidigt de professionella journalisterna en möjlighet 

att stärka sina normer och differentiera sin verksamhet från andras – bloggnärvaron kan 

ge journalisterna motivation och redskap att tydliggöra vilka kvaliteter som kännetecknar 

journalistik till skillnad från andra former av publiceringar. 

Samtidigt som journalistrollen är utsatt för stora utmaningar tvingas också public 

service-medierna hantera nya förutsättningar och krav. 

 
”I grundläggande mening är public service ett pågående projekt där 

skilda upplevelser och gemensamma erfarenheter, vardagsliv och 

                                                 
4 Singer, Jane B. (2007) s. 79-95. 
5 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.171196 
6 http://www.journalisten.se/debatt/13094/pnina-yavari-molin-manga-faror-med-medborgarjournalistik 
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samhällsliv, på ett eller annat sätt ständigt sammankopplas – ett projekt 

som knappast kan utvärderas på något enkelt sätt.”7 

 
Även om drygt femton år har gått sedan avregleringen av etermedierna är 

diskussionerna i högsta grad levande när det gäller publikmaximering och andra frågor 

där SVT, SR och UR måste förhålla sig till en konkurrensutsatt marknad. Program som 

Melodifestivalen och Så ska det låta får utgöra måltavlor för de kritiker som hävdar att 

public servicemedierna präglas av kundorientering och publikmaximering istället för 

samhälleligt ansvarstagande. 

Public service-tanken utgör i hög grad ett koncentrat av kärnvärderingarna inom 

journalistiken med sanning, objektivitet, autonomi och trovärdighet som ledmotiv. När 

såväl yrkesrollens fundament som förutsättningarna för public service står inför stora 

förändringar, innebär det att public service-journalister måste hantera en dubbel utmaning 

 

Problemformulering och syfte 
Omfattande forskning har bedrivits när det gäller exempelvis public service i en 

kommersiell omgivning, nyhetsproduktion inom public service och förhållandet mellan 

public service och det offentliga rummet8. Däremot är det betydligt svårare att hitta 

forskning som undersöker public service-journalisters självbild på en lokal nivå. 

Christensen beskriver en identitetskris där till och med anställda med lång erfarenhet 

inom public service har svårt att beskriva vad begreppet står för. Samtidigt är uppdraget 

”i allmänhetens tjänst”, om än vagt, något levande för journalister inom public service. 

Tolkningarna av begreppet må gå isär, men de flesta är överens om att det förpliktigar till 

en särskild relation med publiken och ett ansvar för att uppmuntra samhällsengagemang. 

Deuze poängterar att journalister måste omdefiniera sin roll och klargöra vad som i 

framtiden ska känneteckna journalistiken och utgöra dess kärnvärderingar. Han pekar på 

att det här blir allt mer angeläget i takt med att många av journalistikens traditionella 

uppgifter redan har tagits över av helt andra kanaler.9  

                                                 
7 Edin, Anna (2000) 
8 Christensen Örtendahl, Christian (2001) 
9 Deuze, Mark (2007) 
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Det är just journalisters syn på sitt arbete och sin roll som står i centrum för den här 

uppsatsen. Dessutom vill jag fokusera på den lokalt och regionalt verksamma 

journalisten. En stor del av Sveriges journalister arbetar i landsorten, på lokaltidningar 

samt mindre radio- och tv-redaktioner, med både geografisk och kognitiv distans till 

storstadsredaktionerna och deras i hög utsträckning annorlunda förutsättningar. Ändå är 

det tunnsått med studier av journalister inom detta verksamhetsfält, så med den här 

uppsatsen vill jag bidra till en bättre bild av hur journalisterna själva, på det lokala 

verkstadsgolvet, uppfattar sin roll i relation till det uppdrag som journalistik inom public 

service innebär. I synnerhet är jag intresserad av den utmaning som den journalistiska 

professionen ställs inför av exempelvis bloggare och andra journalistikliknande 

publiceringar på internet? Upplevs dessa publiceringar som ett hot eller som ett 

välkommet medborgarengagemang? Inte minst är det intressant att undersöka vilka 

slutsatser som journalisterna drar om framtiden för sin egen roll i relation till 

medborgarjournalister och gräsrotsgranskare. Utifrån public service-organisationernas 

särskilda uppdrag ”i allmänhetens tjänst” ser jag det som extra intressant att undersöka 

hur just anställda inom SR och SVT betraktar publikens och allmänhetens egna 

publicistiska initiativ. 

 

Syftet med den här uppsatsen är därför att undersöka public service-journalisters syn 

på sin roll och sitt uppdrag. I synnerhet fokuserar studien på journalisternas tankar kring 

yrket som profession och dess relation till vanliga människors ökade möjligheter att 

publicera sig på webben. 

Utifrån det vill jag försöka besvara följande konkreta frågeställningar: 

• Hur tolkar public service-journalister själva sitt public service-uppdrag och sin 

roll som journalist inom Sveriges Radio/Sveriges Television? 

• Hur ser public service-journalister på sin roll i relation till publikgenererat 

innehåll och så kallade medborgarjournalisters nyhetsförmedling och granskning? 

 

Avgränsningar 
I fokus för min undersökning står journalisternas syn på sig själva och sin egen roll i 

relation till nya gruppers möjlighet att i ett nätverkssamhälle bedriva journalistikliknande 
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verksamhet och publicera sig. Medborgarjournalistik, gräsrotsjournalister och 

bloggjournalistik är begrepp som används i uppsatsen för att beskriva de nya uttryckssätt 

som journalisterna har att förhålla sig till. När jag nämner dessa fenomen kan det handla 

om vitt skilda typer av publiceringar, som exempelvis ögonvittnesrapporter via facebook 

eller twitter från händelser runt om i världen eller nyheter och granskning förmedlad av 

en bloggare som bevakar sitt specialområde.  Det kan också handla om initiativ av mer 

traditionell journalistisk karaktär som exempelvis Second Opinion10 – där en redaktion 

tillsammans med privatpersoner, företag och organisationer granskar de traditionella 

nyhetsmediernas publiceringar. 

Även om dessa uttryckssätt är viktiga som fenomen går jag inte över huvud taget in 

närmare på deras karaktär eller i vilken omfattning de förekommer. Inte heller finns en 

ambition att närmare ringa in och beskriva medborgarjournalistiska initiativ eller 

användarskapat innehåll. Jag vill istället fånga journalisternas bild av och syn på denna 

form av publiceringar – oavsett deras natur och om de utgör en marginell företeelse eller 

en reell konkurrens till den etablerade journalistiken. 

Varför public service? 
Jag har valt att intervjua journalister vid Sveriges Radio och Sveriges Television i 

Karlstad. Anledningen till att valet föll på just public service-anställda är att de på flera 

vis har det tydligast uttalade journalistuppdraget. Genom bland annat sändningsavtalen 

med staten regleras deras verksamhet på ett mer påtagligt sätt än vad som är fallet för 

journalister inom tidningsvärlden. De public service-anställdas uppdrag ”i allmänhetens 

tjänst” handlar i hög utsträckning om att bidra till medborgarnas samhällsengagemang 

och demokratiska deltagande. Utifrån detta uppdrag är det extra intressant att undersöka 

hur just den journalistgruppen ser på sin egen roll i relation till att allmänheten får 

redskap, kunskap och kanaler att själva publicera sig, skapa opinion och bidra med egna 

bilder av världen.   

Urvalet av intervjupersoner 
Jag har intervjuat tio journalister, fem på varje redaktion. Samtliga informanter är 

alltså verksamma på lokal och regional nivå, vilket med all säkerhet påverkar den bild 

                                                 
10 http://www.second-opinion.se/ 
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som framkommer i intervjuerna. Den påtagliga ”konkurrensen” från 

medborgarjournalister är troligen tydligare på nationell nivå – det finns färre nätmedier 

och sociala medier med ett innehåll som konkurrerar utifrån en värmländsk horisont.  SR 

Värmlands och SVT Karlstads webbplatser innehåller också lägre grad av interaktivitet 

och inbjudan till lyssnar- och tittarmedverkan än företagens motsvarigheter på riksnivå. 

Samtidigt är de regionala journalisterna intressanta för att majoriteten av landets 

journalister arbetar på regional och lokal nivå. En mer närgången granskning av hur 

public service-anställda på denna nivå ser på sitt arbete skulle därmed kunna bidra till ett 

hittills relativt outforskat fält, varför den regionala avgränsningen är motiverad. 

Förekomsten av internetrelaterad konkurrens inom exempelvis sociala medier är 

förmodligen annorlunda jämfört med situationen i de större städerna. Eftersom den här 

studien handlar om synen på och relationen med publiken och allmänheten så finns det 

också ett värde i att studera de journalister som arbetar närmast sin publik.  

I en fortsättning av studien vore det intressant att även inkludera journalister på 

riksredaktioner men till det har inte funnits utrymme inom ramen för detta arbete. 

Uppsatsens disposition 
1. Inledning: Här ges en bakgrund till mitt ämnesval som landar i uppsatsens syfte 

och frågeställning, följt av studiens avgränsningar. 

2. Teoretisk ram: Detta kapitel innehåller uppsatsens teoretiska ramverk. Det tar upp 

public servicemedierna som idé och institution med ett särskilt fokus på det journalistiska 

uppdraget ”i allmänhetens tjänst”. Dessutom ges en forskningsöversikt och teoretisk 

bakgrund till journalistrollen och yrket som profession i relation till nya former av 

publiceringar via Internet. 

3. Metod och genomförande: I metodavsnittet motiveras valet av angreppssätt i 

uppsatsen. Jag resonerar kring den kvalitativa intervjun som insamlingsmetod, om urval 

av intervjupersoner samt angreppssätt i analysprocessen. 

4. Resultat: Här sammanfattas resultatet av de tio intervjuer som utgör det empiriska 

materialet. Resonemangen illustreras med citatutdrag ur de transkriberade intervjuerna. 

5. Slutsatser och diskussion: I detta kapitel analyseras resultaten av mina intervjuer. 

Informanternas resonemang sätts i relation till den teoretiska ramen i kapitel två. 
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6. Fortsatt forskning: Under arbetet med uppsatsen, i synnerhet analysfasen, väcktes 

tankar om intressanta studier som fortsättning eller sidospår på den här uppsatsen. Några 

av dem redovisas i detta kapitel. 

7. Referenser: Här återfinns samtliga mina källor samt min frågemall inför 

intervjuerna. 
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2. Teoretisk ram 
 

Public service 
Sommaren 2009 tvingas SVT ännu en gång rycka ut till försvar för public service-

varumärket. Det är dokusåpan ”Den stora resan” som har hamnat i blåsväder – en 

programidé som bygger på att svenska familjer ska leva vardagsliv tillsammans med 

minoritetsfolk i andra delar av världen, inledningsvis Namibia. Satsningen anklagas bland 

annat för att befästa fördomar och att exploatera lokalbefolkningen. Diskussionen riktar 

ett intressant fokus mot vad programverksamhet i allmänhetens tjänst ska innebära. Även 

för drygt tio år sedan orsakade exotiska utmaningar i SVT en liknande storm, men då 

med ännu högre vågor. Det var programmet Expedition Robinson som 1997 skapade 

debatt om public service-televisionens inriktning. Varför betala licenspengar till program 

som de kommersiella kanalerna sänder i parti och minut, var en av kärnfrågorna. Att en 

av deltagarna begick självmord väckte också anklagelser om mobbnings-tv.  

När det nu är dags igen i samband med ”Den stora resan”, är det inte längre SVT som 

underhållningskanal som ifrågasätts. Istället handlar det om SVT:s etiska och moraliska 

ansvar för sina produktioner. Kritikerna anser inte att SVT i sin produktion (som har 

gjorts av ett externt produktionsbolag) tar den hänsyn till mediets genomslagskraft när det 

gäller exempelvis diskriminering och fördomar, som stadgas i både lag och 

sändningstillstånd. 11 

Frågan är vad ”program av god kvalitet” egentligen är och vad en kvalitativ public 

service-journalistik innebär? 

Public service i Sverige 
1925 startar de reguljära radiosändningarna i Sverige och det är företaget Radiotjänst 

som får ansvar för verksamheten med den brittiska public service-modellen som förebild. 

Verksamheten skulle finansieras av licenser, utan vinstkrav och med ett ramverk utformat 

av staten som innebär ett särskilt socialt och samhälleligt ansvarstagande. Drygt trettio år 

senare har den senaste nymodigheten, televisionen, nått Sverige och Radiotjänst får 
                                                 
11 Se t.ex. SvD och DN 20090830, http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3437883.svd och 
 http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/svt-kritik-afrikagrupperna-namibia-den-stora-resan-1.941763 
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ansvar även för verksamheten i den nya kanalen. Året efter televisionens start, 1957, 

byter Radiotjänst namn till Sveriges Radio och ägarstrukturen förändras: pressens och 

näringslivets ägarandelar minskas till förmån för folkrörelserna som kommer in som nya 

delägare. Under 1950- och 60-talen växer utbudet i och med att ytterligare två 

radiokanaler och en tv-kanal startades. 1970-talet präglas av decentralisering med en 

utbyggnad av lokalradiostationer inom Sveriges Radio och regionala distrikt med egna 

nyhetssändningar och eget programansvar inom Sveriges Television. Idag bedrivs public 

service sändningarna inom tre programbolag: Sveriges Radio, Sveriges Television och 

Utbildningsradion som ägs av en gemensam förvaltningsstiftelse, Förvaltningsstiftelsen 

för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.12 

Verksamheten finansieras av tv-avgiften (2009: 2076 kronor/år) som fördelas mellan 

programbolagen. SVT får 60 procent, SR 35 procent och UR 5 procent av intäkterna.  

Sveriges Television har cirka 2300 anställda på 28 orter i Sverige och sänder i sex tv-

kanaler: SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen, SVT24 och SVT World. Utöver det 

erbjuder SVT tjänster som SVT Play på svt.se, text-tv samt mobiltjänster. 2008 fattade 

SVT:s styrelse beslut om en omorganisation av SVT med syfte att spara 250 miljoner 

kronor. Antalet anställda ska under tre år minskas från 2500 till 2100. Dessutom 

centraliseras verksamheten i och med att allmänproduktionen (icke nyhetsproduktion) 

koncentreras till fyra orter. En genomsnittlig dag tittar 85 procent av befolkningen på tv, 

en andel som har varit i princip oförändrad det senaste decenniet. I ett europeiskt 

perspektiv tittar svenskarna lite på tv, 1 timme och 53 minuter per dag.13 

Sveriges Radio har cirka 1630 anställda, fördelat på 26 lokala P4-kanaler, de 

nationella kanalerna P1, P2 och P3 samt ett tiotal webbkanaler. 74 procent av svenskarna 

lyssnar på radio varje dag och den genomsnittliga lyssnartiden är 2 timmar och 6 minuter 

per dag. Sveriges Radio P4 är störst med en lyssning på cirka 30 procent.14 

Public service i konkurrens 
Etableringen av privata radio- och tv-bolag tog fart i Europa under 1980-talet. Mellan 

1982 och slutet av 1990-talet ökade antalet kommersiella etermedieföretag från 4 till runt 

                                                 
12 Se t.ex Hadenius, Stig; Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela (2008) 
13 Mediebarometer 2008 
14 Ibid 
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200.15 Det svenska etermediemonopolet bröts 1987. Kinnevik kunde då kringgå den 

svenska lagstiftningen genom att via satellit sända TV3 på svenska för en svensk publik. 

Tekniken hann i fatt den svenska etermedieideologin och juridiken vilket tvingade 

lagstiftarna att inleda en avregleringsprocess. Resultatet blev att TV4 1992, mot en 

koncessionsavgift, fick tillgång till marknätet och med sin tredje nationella kanal kunde 

nå en stor majoritet av de svenska hushållen. 16 

Ett år senare var även konkurrens på radiomarknaden ett faktum i och med att ett 60-

tal radiofrekvenser auktioneras ut till högstbjudande. Däremot valde man inte att, som 

inom televisionen, släppa in ytterligare en nationell aktör. Ambitionen var istället att 

skapa en mångfald av lokala privatkanaler. Marknadskrafterna ville annorlunda och efter 

etableringen av den privata lokalradion skedde en snabb koncentration av ägarskapet – 

efter en kort tid ägdes i princip samtliga kanaler av fyra bolag: MTG, Bonnier, NRJ och 

Fria Media. Nu, femton år senare, har uppköp gjort att radiomarknaden utanför public 

service domineras av två aktörer: MTG och SBS Radio.17 

Avregleringen av radion och televisionen har resulterat i helt olika 

konkurrenssituationer. TV4 och i viss mån även andra kanaler som TV3, Kanal5, TV8 

med flera erbjuder ett utbud som i större eller mindre omfattning konkurrerar med SVT:s 

sändningar. TV4 är idag den enskilt största kanalen i Sverige sett till tittarandel. Den 

privata lokalradion däremot är i huvudsak inriktad på populärmusik med yngre lyssnare 

som målgrupp, vilket gör att SR fortfarande saknar nämnvärd innehållskonkurrens inom 

programgenrer som bygger mer på talat innehåll och riktar sig till en medelålders och 

äldre publik. Det här har fått till följd att det framför allt är P3 som har tvingats konstatera 

vikande lyssnarsiffror.18  

Public service som forskningsområde 
Henrik Söndergaard beskriver hur public service som eget forskningsområde uppstod 

i Norden i början av 1980-talet, samtidigt som de offentliga medierna utsattes för press 

och monopolet i många länder var hotat. Tidigare, under 1960- och 70-talen, bedrevs 

visserligen forskning kring programföretagen, men den ägnades bara indirekt åt tolkning 

                                                 
15 Christensen Örtendahl, Christian (2001) s. 24. 
16 Engblom, Lars-Åke och Wormbs, Nina (2007) 
17 Medieutveckling 2009 
18 Engblom, Lars-Åke (2007) s. 200-201. 
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eller betydelsen av public service i sig. Intresset riktades istället mot etermediernas 

monopolställning och hur kraven på objektivitet och allsidighet skulle hanteras. Det här 

gällde inte bara den akademiska forskningen utan även radio- och tv-företagens 

förhållningssätt – de behövde inte bekymra sig så mycket om vad public service 

egentligen innebar. I och med att avregleringen tog fart ökade också det akademiska 

intresset för processen. Fortfarande var det inte de offentliga medierna i sig som var 

föremål för uppmärksamheten, de sågs mest som en av flera inblandade aktörer. 

Huvudvikten lades istället på själva avregleringen och i samband med det 

teknologiutveckling, kommersialiserings- och internationaliseringstendenser. Public 

serviceföretagens verksamhet och verklighet problematiserades inte i någon högre 

utsträckning utan beskrevs i relativt abstrakta ordalag som de kommersiella mediernas 

motsats och motvikt. Forskningen uppvisade också en förhållandevis skeptisk hållning 

till den pågående avregleringen. De public service-medier som bara några år tidigare 

hade fått ta emot omfattande kritik skulle nu utgöra en motvikt mot amerikanisering och 

kulturell förflackning. Ivern att betona den strategiska vikt som de offentliga 

etermedierna uppbar blott genom sin existens, överskuggade också den väl så viktiga 

diskussionen om public service innebörd och på vilket sätt verksamheten hade ett 

strategiskt värde.19  

   I början av 1990-talet övergår public serviceforskningen i ett mer oberoende 

förhållande till de offentliga medierna. Forskningen inriktar sig bland annat på att försöka 

förstå vad public service egentligen innebär utifrån analyser av den faktiska 

programverksamheten – i relation till de privata kanalernas utbud. Avregleringen har 

visat sig leda till starkt ökad konkurrens vilket också har påverkat public service-

medierna och inte minst skapat nya hybridformer mellan public service och privat 

television, som exempelvis TV4 i Sverige. Henrik Söndergaard sammanfattade redan i 

mitten av 1990-talet läget med att de många inbördes konkurrerande uppfattningarna om 

public service-begreppets tolkning har fött ett behov av mer klara och precisa begrepp.20  

                                                 
19 Söndergaard, Henrik (1999) s.22. 
20 Söndergaard, Henrik (1996) 
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Public service som idé 
Det finns en utbredd uppfattning om public service-mediernas framväxt som präglad av 

en väl definierad och förberedd plan, men enligt Edin (som i sin forskning främst 

fokuserar på televisionen) var det i själva verket teknologiska och ekonomiska 

förutsättningar som styrde utvecklingen – inte bara i Sverige utan även i övriga Europa. 

Frekvenstillgången var inte stor, vilket begränsade möjligheterna att skapa en fri 

etermediemarknad och verksamheten organiserades i offentliga monopol med ensamrätt 

att sända program och ta ut licensbetalningar.21  

Syvertsen22 har studerat public service framväxt och identifierar tre tolkningar av 

begreppet som också i viss mån överensstämmer med verksamhetens olika 

utvecklingsfaser. Under den första perioden kan public service beskrivas som en allmän 

nyttighet (public utility), och hade som beskrivs ovan främst en strukturell innebörd. 

Frekvenserna var en naturtillgång som likt vägar, järnvägar och annan infrastruktur skulle 

administreras så att alla fick del av dem på ett effektivt och rättvist sätt. I takt med att 

sändningarnas omfång och genomslagskraft ökade, kunde ett nytt betydelselager skönjas: 

i samhällets tjänst (broadcasting in the service of the public sphere). Ett monopolmedium 

med så stor genomslagskraft krävde ett socialt ansvarstagande för folkbildning, 

demokratifostran och information som ger samhällets medborgare möjlighet att fullgöra 

sin medborgerliga plikt. Programföretagens syn var att publikens åsikter endera var 

oväsentliga – som barn som inte förstår bättre – eller övergående: när läsarna och tittarna 

har uppnått en högre bildningsnivå skulle de själva inse vilka program som var värdefulla 

och intressanta. Den sista fasen, i publikens tjänst (broadcasting in the service of the 

listener/viewer), utvecklades i samband med avregleringen och den nya 

konkurrenssituation som uppstod i förhållande till privata radio- och tv-kanaler. 

Programföretagen som tidigare hade värnat det seriösa, smala innehållet intog en mer 

pragmatisk hållning till programutbudet och hävdade att det kan finnas likhetstecken 

mellan kvalitet och stor publik. 23 

”Detta markerar ett brott mot den mer normativa och paternalistiska 

dimensionen och innebär att innebörden av begreppet public service 

                                                 
21 Edin, Anna (2000) 
22 Syvertsen, Trine (1999)  
23 Ibid, s. 6-7. 
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blir mer kundorientrerat, där det i stigande grad blir krav på kvalitet 

och mångfald som ställs i fokus.”24 

 

Public Service-medierna är inte heller fredade från den journalistiska processens 

industrialisering som pågår. Östlunds polariseringsteoriteori beskriver medieföretagens 

utveckling mot att bli endera industrialiserade tjänsteföretag eller mer kvalificerade och 

kreativa kunskapsföretag. I tjänsteföretagen skapar publikmaximeringen en yrkesroll med 

underhållning som yrkesideal. I kunskapsföretagen handlar istället idealet om att förse en 

kvalificerad elit med initierad journalistik. Journalistidealet som folkbildare hamnar mitt 

emellan dessa stolar och riskerar, enligt Östlund, att bli allt mindre betydelsefullt. 

Masspubliken förses med infotainment samtidigt den kräsna elitpubliken kräver mer 

specialiserad journalistik än vad folkbildaren kan erbjuda.25 Public service-mediernas 

olika kanaler och verksamheter ställs inför samma vägval mellan billigare, 

underhållningspräglad massproduktion – inte på grund av vinstkrav från aktieägare utan 

som en följd av sparkrav och konkurrens från de kommersiella aktörerna, och en 

utveckling mot ett avsmalnande uppdrag. Följden kan alltså bli att det inte ens inom 

folkbildningens högborg, public service-institutionerna, finns underlag för eller en tro på 

bildning i den breda allmänhetens tjänst. 

Närvaron av kommersiella etermedier har utan tvekan tvingat fram en ökad reflektion 

och diskussion om vad public service-medierna ska bidra med i det blandsystem som nu 

präglar etermediemarknaden med samexistens av kommersiella och offentliga företag. 

Vilka kärnvärden kännetecknar public service? Vilken roll ska de offentliga medierna ha 

i ett offentligt rum som präglas av kamp mellan en kommersiell marknad och 

statskontroll? 

Enligt Christensen går det inte att bortse från Habermas tankar kring det offentliga 

rummet i diskussioner om public service. ”The public sphere”, mötesplatser fria från 

statlig eller kommersiell kontroll, beskrivs av Habermas som bärande för 

opinionsbildning, fri debatt och diskussion i ett demokratiskt samhälle. I en mediekontext 

handlar det om att betrakta lyssnare och tittare som rationella medborgare. Relationen 

                                                 
24 Edin, Anna (2000) s. 17. 
25 Östlund, Ingrid (2000) 
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mellan public service-sändningar och det offentliga rummet är uppenbar enligt 

Christensen som citerar Atkinson & Raboy: 

“It is indeed a fact that television can be important with regard to the 

public sphere, but that is a role which depends to a large extent on how 

it is organized. If television is not accessible to everyone, if it neglects 

certain genres or certain publics, if it is not clearly identified as having 

to serve the public sphere by forming a real public forum, if it does not 

seek to get through to the public at large, if it is subordinated to private 

economic interest or the political interests of the government, it can not 

properly serve the public interest or observe its potential role which is 

precisely that of providing citizens with a public sphere.”26 

 

Liknande resonemang förs fram av andra som anser att public service-organisationer är 

bäst lämpade att ansvara för mediernas kärnutbud. Argumenten handlar ofta om att public 

service med sin vida tillgänglighet och sitt etiska förhållningssätt på bästa sätt kan 

garantera en öppen och fri debatt.27 

Objektivitet som honnörsord 
Objektivitet är ett av de ideologiska grundvärdena för journalistik i allmänhet och är än 

mer centralt i diskussionen om public service-journalistikens innersta väsen – objektivitet 

har länge varit en hörnpelare för nyhetsbevakningen inom Sveriges Radio och Sveriges 

Television. Framförallt under 1960- och 70-talen ifrågasattes public service-

journalisternas rapportering kring vissa händelser, exempelvis Vietnamkriget och 

valrörelsen 1968. I samband med det genomfördes så kallade objektivitetsundersökningar 

av statsvetaren Jörgen Westerståhl. Hans grundmodell, som användes i 

undersökningarna, preciserar obejktivitetsbegreppet genom att bryta ner det till krav på 

saklighet och opartiskhet. Med saklighet menades att en nyhet ska vara både sann och 

relevant. Kravet på opartiskhet syftade på balans mellan parter samt att materialet skulle 

presenteras neutralt.28 

                                                 
26 Atkinson & Raboy, citerade i Christensen Örtehdahl Christian (2001) s 35-36. 
27 Curran, James (2000) 
28 Djerf-Pierre, Monika och Weibull, Lennart (2001) 
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Westerståhl kom i huvudsak fram till att ingen omfattande kritik kan riktas mot 

journalisternas nyhetsarbete – men undersökningarna kan nog sägas utgöra ett av få 

exempel på försök att kartlägga public servicejournalistikens gränser i ett lite större 

perspektiv.29 (Självklart utför Granskningsnämnden för radio och tv en form av ständigt 

pågående granskning av programbolagens verksamhet – men den utgår främst från 

anmälningar och berör endast själva resultatet av det journalistiska arbetet: 

sändningarna.)  

Journalister kan – liksom andra människor – aldrig vara objektiva, det går inte att helt 

frikoppla sig från sin person under en yrkesutövning. Objektiviteten beskrivs därför allt 

oftare ligga i ambitionen och metoden, och då främst i urval och insamling av material.30  

I en tid när massmediernas ”oberoende sanningar” får stryka på foten till förmån för 

subjektiva, personligt beskrivna erfarenhetsfragment från enskilda personer så är frågan 

hur objektivitetsmålet – eller snarare kravet på objektivitet som ställs i Radio- och tv-

lagen samt sändningstillstånden – uppfattas och tolkas av public service-journalisterna. 

Inte minst kravet på sanning utmanas av exempelvis tätare deadlines.31 ”Sanningen” 

likställs i allt högre grad med ”den bild av verkligheten som just nu är tillgänglig” – 

vilket liknar exempelvis bloggvärldens mer postmoderna sätt att betrakta sanning som 

något flyktigt och subjektivt. 

Flytande gränser för public service 
Idag existerar public service-medierna i ett blandsystem, sida vid sida med 

kommersiella kanaler. Hybridföretaget TV4, som närmast kan beskrivas som 

kommersiell public service har inte gjort det lättare att utkristallisera tydliga public 

service-kriterier. Bolaget har ramkrav på sig liknande de som gäller för SVT, SR och UR 

men får i övrigt verka fritt på den kommersiella marknaden. 

Vi ser alltså ett breddat koncept där å ena sidan privata likaväl som offentliga företag 

tar på sig public service-uppdrag. Å andra sidan involveras de offentliga 

etermedieföretagen allt mer i den kommersiella sektorn, exempelvis genom sponsring 

och utläggning av programproduktion på privata produktionsbolag. Resultatet blir, enligt 

                                                 
29 Djerf-Pierre, Monika och Weibull, Lennart (2001) 
30 Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) 
31 McNair, Brian (2005) 
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Söndergaard, att public service till slut kommer att handla om avtalskonstruktioner 

mellan staten och olika medieföretag. Begreppet reduceras till att handla om 

programmens utformning och kvantifierbara kriterier som hur många timmar nyheter 

eller barnprogram som sändningarna ska innehålla.32 På sikt spår också Söndergaard att 

den flytande gränsen mellan kommersiell och offentlig sektor öser vatten på kvarnen hos 

de kritiker som anser att public service stör den fria konkurrensen.  

”These impacts are relatively easy to justify so long as public service 

media are regarded as cultural institutions; they become much more 

difficult to defend once these media begin to act like commercial 

enterprises.”33 

 

Om man i första hand betraktar public service som en affärsrelation mellan staten och 

ett offentligt företag, riskerar verksamheten att bli en vindflöjel styrd av den rådande 

politikens vindar. Avsaknaden av en mer grundläggande, allmänt accepterad uppfattning 

om public service-mediernas publicistiska uppdrag skapar, enligt Johan Lindén, en 

situation där programföretagen ständigt tvingas tolka politiska signaler för att säkra sin 

överlevnad, vilket hotar såväl oberoendet som autonomin.34 

Edin påpekar att den svenska officiella tolkningen av public service har förändrats i 

takt med det omgivande samhället, men att det fortfarande är ett vagt och motsägelsefullt 

begrepp: 

”De moment i innebörden av begreppet som det antas finnas en 

gemensam konsensus kring, framstår ibland som förtroendegivande och 

självklara endast i den meningen att de är så triviala att de kan 

omfattas av alla oberoende av meningsskiljaktigheter” 35 

En bred tolkning av uppdraget 
SVT har sedan ett par år tillbaka börjat använda ”fri television” för att beskriva public 

service och förklarar att man med det avser ”fri från politiska och kommersiella 

                                                 
32 Söndergaard, Henrik (1999) s. 25-26 
33 Ibid s. 26 
34 Lindén, Johan (1999) 
35 Edin, Anna (2000), s. 216 
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krafter”.36  Formuleringen illustrerar det breda förhållningssätt till public service som 

SVT, likt många andra europeiska länder, tillämpar.37 Förespråkarna hävdar att även det 

lättsamma innehållet har ett existensberättigande i utbudsmixen; dels för att publiken på 

så vis lockas till en kanal där de också kan hitta fördjupande, samhällsorienterande 

program, dels för att viljan att betala tv-avgiften skulle minska om innehållet blir alltför 

smalt. Den breda inriktningen har dock sina kritiker och deras argument för ett smalare, 

mer profilerat utbud betonar att det är slöseri med licenspengar att producera program 

som ändå går att finna i de kommersiella kanalernas tablåer – public service-medierna 

ska inte konkurrera på samma planhalva som de privata aktörerna. Moderaterna har 

genom åren argumenterat för den senare tolkningen. Efter den borgerliga regeringens 

tillträde 2006 initierades en utredning med uppdrag att dra upp riktlinjerna inför den nya 

avtalsperiod som börjar gälla för public service-bolagen 2010. I uppdraget till utredaren 

Britt-Marie Frebran framhåller kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth att utbudet bör 

kunna omfatta både det breda och det särpräglade, men en formulering som av många 

tolkades som en mer moderat hållen mediepolitik sa att ”alla program som sänds av 

programbolagen skall kunna motiveras utifrån uppdraget”38. Detta antyder en vilja till 

skärpning av uppdraget och en syn på att det i public service-begreppet finns 

kvalitetskriterier och värden som är direkt tillämpbara ända ner på enskild programnivå. 

En sådan hållning saknar i hög utsträckning stöd hos ledningarna för programbolagen. 

Förra vd:n för Sveriges Radio, Kerstin Brunnberg, är starkt kritiskt mot det ”icke-

uppdrag” som det innebär om public service främst får i uppdrag att fokusera på det som 

de kommersiella aktörerna inte gör. 

”Public service är inte en etikett som kan appliceras på vissa bestämda 

program utan avser en medieform med ett odelbart, heltäckande utbud 

vars viktigaste egenskap är oberoendet.” 39 

 

Uppfattningen delas av Sam Nilsson, vd för Sveriges Television i 18 år fram till 1999 

och som var en av frontfigurerna i skapandet av det SVT vi ser idag. Han var så 

                                                 
36 http://svt.se/2.60175/1.707572/vad_ar_public_service?lid=puff_698187&lpos=extra_1 
37 Hadenius, Stig; Weibull, Lennart och Wadbring Ingela (2008) 
38 Kommittédirektiv 2007:71: Radio och TV I allmänhetens tjänst, Kulturdepartementet. 
39 Brunnberg, Kerstin (1999) 
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övertygad om att ett brett utbud är public service-mediernas styrka att han också införde 

ett kvantitativt publikmål för Sveriges Television: SVT:s kanaler ska attrahera minst 50 

procent av Sveriges befolkning.40 (Detta mål skrotades senare av programdirektör Mikael 

Olsson, som 2000 tillsammans med vd Maria Curman efterträdde Sam Nilsson) 

När regeringens public service-proposition presenterades i början av juni 2009 kunde 

det konstateras att ingen dramatisk omdirigering av programpolitiken var aktuell. Av 

moderaternas tidigare vilja till avsmalning och till och med utförsäljning av en av SVT: s 

kanaler syntes inga spår utan uppdraget formulerades som att: ”Företagens 

programverksamhet måste ses som en helhet där varje del bidrar till att uppfylla deras 

uppdrag”  41. SVT:s vd Eva Hamilton tolkar detta som att underhållning fortfarande är en 

accepterad del av SVT:s utbud och är därmed nöjd med förslaget.42 I propositionen 

betonas alltså idén om ett brett public service-utbud, om än med en särskild skrivning om 

en vidgad och fördjupad satsning på kulturutbudet.43 Inför SVT:s, SR:s och UR:s 

kommande avtalsperiod med start 2010, verkar det alltså råda en enighet hos såväl 

politiker som programföretagens ledningar om att det breda public service-spåret är det 

framgångsrika. 

 

Journalist inom public service 
Som vi har sett råder en viss förvirring, eller om man vill kalla det frihet, när det gäller 

definitionen av public service. De anställdas uppfattning om uppdraget borde vara 

centralt för utformningen av public service-utbudet, ändå är det svårt att hitta forskning 

där public service-anställda får komma till tals. Mycket fokus har istället lagts på 

makrostudier om public service i en politisk, kommersiell och juridisk omgivning. Jag 

har exempelvis inte lyckats hitta några studier kring Sveriges Radio-anställdas syn på sitt 

uppdrag och definitionen av public service. 

En omfattande arbete har däremot gjorts av Christian Christensen som genom såväl 

observationer som intervjuer har undersökt hur public service-anställda inom SVT i 

                                                 
40 Nilsson, Sam (1999)  
41 Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013, s. 35. 
42 Dagens Nyheter 2009-06-05 
43 Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013, s. 40. 
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jämförelse med TV4-anställda definierar sitt uppdrag, hur de ser på konkurrens med 

mera.44 

Christiansen beskriver hur han i det närmaste upplevde en ”identitetskris” bland de 

public service-anställda han mötte. Väldigt få kunde ge en tydlig och koncis beskrivning 

av public service – inte ens de journalister som hade arbetat inom företaget (eller inom 

SR) i flera decennier kunde ge annat än vaga beskrivningar.45 

Även om han alltså kunde konstatera mycket få gemensamma och återkommande 

definitioner av public service, så handlade den tydligast uttalade beskrivningen om 

uppdraget att erbjuda program till alla olika programgrupper, det vill säga ha ett utbud 

även för etniska, språkliga och kulturella minoriteter. Dessutom lyfte SVT-medarbetarna 

fram icke-kommersialism som ett public service-värde kopplat till självständighet och 

oberoende. Resonemangen handlade inte i första hand om på vilket sätt reklamfriheten 

bidrog till det egna uppdraget, utan betonade snarare värdet av att inte vara som TV4. Det 

räckte alltså att se sig som en motpol. SVT:s eget beroendeförhållande till staten var 

däremot inget som någon av de intervjuade såg som ett problem eller kopplade till frågan 

om oberoende.46 

Christensens resultat kan sammanfattas i följande punkter: 

• Public service-begreppet: Det saknas konsensus kring definitionen av public 

service. Den enighet som kunde noteras gällde en generell uppfattning om att 

SVT kan erbjuda ett bredare utbud eftersom företaget inte är lika beroende av 

tittarsiffror. Det råder ingen skillnad mellan nationellt och lokalt anställdas 

förmåga att definiera sitt uppdrag. 

• Konkurrens: SVT betraktas av TV4 som en större konkurrent än vice versa. 

Denna uppfattning är allra tydligast på regional nivå där TV4-nyheterna knappt 

existerar för de SVT-anställda utan där tidningarna betraktas som de främsta 

konkurrenterna. 

• Regional förankring: Vikten av lokalt material betonas, men den prioriteringen 

märks inte i nyhetsvärdering och utbud då det lokala hamnar långt ner i hierarkin. 

                                                 
44 Christensen Örtendahl, Christian (2001) 
45 Ibid s. 238. 
46 Ibid s.240-241. 
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• Resurser: SVT:s större resurser är påtagliga både nationellt och regionalt.47 

  

Även om det som sagt inte finns många studier om public service-anställdas syn på 

sitt arbete så utkristalliserar sig ibland  service-specifika resultat inom ramen för 

undersökningar med annat fokus.  Bland annat kan konstateras att public service-

anställda i högre grad än andra journalister betonar uppgiften att stimulera till nya tankar 

och idéer. Likaså är det samhällskritiska granskningsidealet starkast inom SVT och SR.48 

Sammanfattningsvis är alltså public service-anställda en grupp som gärna inspirerar till 

förändring och som har ett samhällskritiskt förhållningssätt. Då kvarstår frågan om hur de 

egenskaperna kommer till uttryck i en tid då en kolonialisering av både journalistrollen 

och public service-uppdraget har inletts. Gräsrotsgranskare och medborgarmedier 

utmanar journalisterna samtidigt som public service definieras av sin finansierings- och 

organisationsmodell snarare än av tydliga tankar om uppdraget. 

Denna flytande uppfattning om roller och uppdrag skapar också utrymme och 

möjlighet för journalister inom public service att tydliggöra sina normer och stärka sina 

positioner: 

”Ultimately, as traditional distinctions between professional and 

popular communicators become less clear in this open participatory, 

interconnected media environment, ”professional” journalists will not 

be distinguished by the products they produce nor the processes 

through which they do so. Rather, their norms will become increasingly 

definitive.”49 

 

                                                 
47Christensen Örtendahl, Christian (2001) s. 232-234. 
48 Djerf-Pierre, Monika (2001) 
49 Singer Jane B. (2007)  s. 90 
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Journalistkåren 
”… den typiske journalisten har gått från att vara en manlig murvel 

inom partipressen till att idag vara en kvinnlig eller manlig akademiker 

inom en medievärld med många publiceringsformer.”50 

Den senaste stora journalistundersökningen genomfördes 2005 och innehåller 

uppgifter om allt från journalisters bakgrund, livsstil och värderingar till uppfattningar 

om publiken, nyhetsvärdering och makt. Enligt studien arbetade då 20 000 personer som 

journalister i Sverige, majoriteten inom dagspress och då främst inom landsortspressen. 

Sett över de senaste 15 åren har dock antalet etermediejournalister nästan fördubblats, 

främst beroende på att en helt ny arbetsmarknad skapades när radio- och tv-monopolet 

upphörde.51 Alltfler har en journalistutbildning, i synnerhet en högskoleutbildning, men 

samtidigt minskar andelen fast anställda. Det råder i princip könsbalans inom kåren 

förutom på de allra högsta chefspositionerna där det fortfarande går tre män på varje 

kvinna.52 

Journalistrollen 
Den journalistiska yrkesrollen är intimt förbunden med det samhälle den ska verka i – det 

handlar om politiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar samt inte minst publikens 

förväntningar.  

Journalistikens normativa bas kan spåras tillbaks till 1600-talet då de första 

tidningarna växte fram och 1700-talets upplysningstid med de demokratiseringsideal som 

då utvecklades.53 Även om yttrande- och tryckfrihet för alla var viktiga ledord så behövde 

den journalistiska processen förenklas och systematiseras. I och med de moderna 

massmediernas framväxt uppstod därmed en ny yrkesgrupp, journalisterna som skulle 

sköta insamling av material, bearbetning och nyhetsförmedling. McNair beskriver 

journalistiken som medierad verklighet (mediated reality) och pekar på hur åtminstone tre 

journalistiska uppgifter kunde identifieras från start: 

                                                 
50 Edström, Maria (2007) s. 65 
51 Ibid, s. 65 
52 Löfgren Nilsson, Monica (2007) s. 47. 
53 Se t.ex. Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) eller McNair, Brian (2005). 
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1. Att förse allmänheten med den information som allmänheten behöver för att 

kunna orientera sig i sin omvärld. (Här refererar McNair till McQuails tankar 

om medierna som ett redskap för bevakning – surveillance) 

 

2. Att bidra till medborgarnas demokratiska deltagande i den offentliga och 

politiska debatten (McNair refererar till Habermas tankar om det offentliga 

rummet – the public sphere) 

 

3. Att utbilda, upplysa och underhålla publiken.54 

  
Journalisterna fick en särställning i samhället som iakttagare och förmedlare. Hartley 

beskriver det som en representativ journalistik där allmänheten gav journalisterna 

fullmakt att i deras ställe tolka och granska samhället.55  

Inom ramen för detta granskande och tolkande uppdrag har under åren gjorts en rad 

försök att etikettera och definiera olika journalistroller. Margareta Melin-Higgins 

använder två ideologiska dimensioner för att beskriva det journalistiska yrkesidealet:  

Aktiva – passiva dimensionen: Handlar om hur journalister förhåller sig till källor och 

nyhetsinsamling: som en passiv mellanhand och vidareförmedlare av information till 

publiken eller som en aktiv researcher och nyhetsproducent.  

Deltagande – neutrala dimensionen: Berör förmedlingen av nyheter: Huruvida 

journalisterna anser att de ska ha ett engagemang inför budskapet och en vilja att påverka 

publiken, eller om de ser sig som objektiva och speglande av neutral information.56 

Utifrån dessa dimensioner använder Melin-Higgins fyra metaforer för att illustrera 

olika ofta överlappande, idealuppfattningar hos journalister: Spårhunden har ett aktivt-

neutralt ideal, pedagogen ett deltagande-aktivt, språkröret är passivt-deltagande och 

hantverkaren har ett passivt-neutralt förhållningssätt.57  

Monika Djerf-Pierre gör en liknande indelning när hon talar om den granskande 

nyhetsjägaren kontra den speglande hantverkaren.58 En trend är att den svenska 

                                                 
54 McNair, Brian (2005) s. 28. 
55 Hartley, John, (2000) s. 39-48. 
56 Melin-Higgins, Margareta (1996) s. 44-45. 
57 Ibid 
58 Djerf-Pierre, Monika (2001) 
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journalistkåren har gått mot ett mer aktivt och deltagande yrkesideal, alltså rört sig från 

hantverksidealet mot spårhunden/jägaren och pedagogen. Den starkaste enskilda 

förklaringsfaktorn är enligt Melin-Higgins påverkan från journalisthögskolorna där allt 

fler blivande journalister passerar och hon slår därmed fast att yrkessocialiseringen är 

minst lika stark under utbildningen som senare på redaktionerna. 

Gunnar Nygren har efter redaktionsstudier under 2005-2006 försökt utveckla och 

identifiera idealtyper i den förändrade medieverklighet som 2000-talet hittills har inbjudit 

till. Han betonar att typerna ska betraktas som karikatyrer som fångar olika journalistiska 

ideal, snarare än en rollbesättning på en redaktion. Multijournalisten är en utvecklad 

hantverkare med stort fokus på teknik och presentation, Innehållsleverantören skriver om 

eller bearbetar exempelvis pressmeddelanden och nyhetsbyråmaterial, avslöjaren är en 

researcher med brett källnätverk och granskning som ideal. Profilen är redaktionens 

varumärke utåt och lyfts fram både internt och externt medan experten är en nischad 

reporter med specialkunskaper. Entreprenören är en journalist- och marknadsförarhybrid 

som drivs av medie- och företagsutveckling, medan motpolen återfinns i folkbildaren 

med ett brett upplysningsideal. Slutligen beskriver Nygren dramatikern, eller berättaren, 

med engagemang snarare i form och dramatisering än i innehåll. En journalisttyp som 

inte kan bortses från även om den beskriver en annan sorts karakteristika än de tidigare är 

inhopparen. Det är löshästen som alltid ställer upp, oavsett tid på dygnet och som alltför 

väl vet vad utlasning innebär. Enligt Nygren motsvarar inhopparna nästan en tredjedel av 

journalistförbundets medlemmar och de utgör en nödvändig skara för dagens 

medieföretag.59 

Nygren tycker sig också se att journalistkåren, som har präglats av stor homogenitet, 

nu drar åt ett mer heterogent håll. Det beror både på att många unga journalister har 

kommit in i yrket och att branschen i sig innehåller nya inslag som exempelvis 

kommersiella kanaler, produktionsbolag och webbmedier.60  

                                                 
59 Nygren, Gunnar (2008b) s. 146-150. 
60 Ibid 
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Journalistik som ideologi och profession 
Efter att journalisterna under det förra seklets inledande decennier var tydligt knutna till 

partipressen, vilket innebar partiskhet i såväl urval som presentation av materialet61, så 

har den journalistiska ideologin de senaste 50-60 åren präglats av professionalisering och 

ökande autonomi. Det har fört med sig yrkesmässiga ledmotiv som självständighet och 

integritet, och har gestaltats genom exempelvis framväxten av journalistutbildningar, 

yrkesorganisationer och gemensamma etiska regelverk.  

Vad är det då som avses när man talar om en yrkeskårs gemenskap som en ideologi? 

Deuze beskriver det som en grupps samlade uppfattningar om och tolkningar av sig själv, 

och att den här kollektiva värdeuppfattningen är något som utvecklas över tid i en process 

med en ständig förhandling utifrån nya influenser.62   Zelizer talar istället om ideologi 

som den kollektiva kunskap som journalister behöver för att fungera som journalister.63 

Båda verkar anse att det finns ett värde i att utforska och beskriva journalistiken just som 

ideologi. 

”Conceptualizing journalism as an ideology (rather than, for example, 

other options offered in literature such as a profession, an industry, a 

literary genre or a culture of complex social system) primarily means 

understanding journalism in terms of how journalists give meaning to 

their newswork.”64 

2002 genomförde Deuze tillsammans med forskarkollegor en intervjustudie med 

journalister i fem länder: Holland, Tyskland, Storbritannien, Australien och USA.65 

Resultatet visar att oavsett medium, genre eller format så delar journalister i de olika 

länderna samma uppfattning om vilka som är de grundläggande normerna och 

värderingarna i det dagliga arbetet, och att det därför är relevant att tala om en gemensam 

yrkesideologi, åtminstone i västvärlden. Ett exempel är journalisternas uppfattning om 

vilket som är deras viktigaste samhällsuppdrag, där listan i samtliga undersökta länder 

                                                 
61 Se t.ex. Hadenius, Stig; Weibull, Lennart; Wadbring, Ingela (2008) eller Melin-Higgins, Margareta 
(1996)  
62 Deuze, Mark, (2007) 
63 Zelizer, Barbie (2004) s. 101.   
64 Deuze, Mark, (2005) s. 444. 
65 Deuze, Mark, (2007) s. 165 
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toppades av att ”snabbt publicera begripliga nyheter”. Senare studier i något färre länder 

har visat en utveckling mot att tolkande och kommenterande nyheter prioriteras.  

I Sverige visar dock olika undersökningar att mediernas granskande funktion betonas, 

både av journalister inom lokala och nationella medier. 80 procent av svenska journalister 

ser granskning av samhällets makthavare som den allra viktigaste uppgiften, tätt följd av 

uppgiften att enkelt förklara komplicerade händelser. Här kan man se likheter mellan 

svenska och amerikanska journalister som i ungefär lika hög utsträckning betonar den 

samhällsgranskande uppgiften.66 Dessutom kan konstateras att journalisterna de senaste 

15 åren har fått en allt mer samstämmig bild av sitt uppdrag – oavsett individuella 

olikheter i övrigt – vilket kan tolkas som ett befästande av en yrkesideologi inom ramen 

för en professionaliseringsprocess. 67 

Deuze hänvisar också till forskning av Russo som visar att journalister identifierar sig 

mer med sitt yrke och sitt uppdrag än med det medium eller det företag de är anställda i, 

och han sammanfattar ett antal värden som tillsammans kan sägas utgöra de ideologiska 

grundvärden som journalister delar (eller förväntas dela): 

1. I allmänhetens tjänst – att vara medborgarens förlängda öga och öra i samhället 

2. Objektivitet – att rapportera opartiskt, neutralt och sakligt 

3. Självständighet – att inte vara bunden av lojaliteter gentemot någon eller något 

4. Aktualitet – att verksamheten präglas av den snabbhet som nyhetsverksamhet 

kräver 

5. Etik – att rapporteringen ska präglas av etiska överväganden, legitimitet och 

validitet. 68 

Kriterierna ovan förenar alltså journalisterna i en uppfattning om hur arbetet ska 

utföras på ett professionellt vis. Att vara professionell innebär däremot inte med 

självklarhet att yrket utgör en profession, och huruvida journalistiken ska betraktas som 

en profession har under en längre tid varit föremål för diskussion. Professionsforskningen 

kretsade inledningsvis kring licensyrken som läkare och advokat, där det främst handlade 

om att definiera yrkeskonkreta kunskaper. Senare lades mer tonvikt på 

professionaliseringsprocessen och hur den måste ses i skenet av gruppintressen och 

                                                 
66 Weaver, David H.(2005) 
67 Wiik, Jenny (2007) samt Hvitfelt Håkan och Nygren Gunnar (2008) 
68 Deuze, Mark, (2005) s. 447. 
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konflikter mellan olika samhälleliga intressen. Singer beskriver professionalism som en 

sociologisk konstruktion där en viss yrkesgrupp anses ha särskild makt eller prestige. De 

har en självständighet som bland annat innebär att det går att avgöra huruvida någon 

kvalificerar sig för att tillhöra professionen eller ej.69 Ibland används begrepp som 

”stängning” (closure) och ”uteslutning” (exclusion) av andra, för att beskriva en process 

där en grupp skaffar sig tolkningsföreträde och därmed makt inom ett område.(Dessa 

begrepp syftar inte enbart till professioners revirbildande utan kan likaväl ske utifrån 

genus, etnicitet, utbildningsnivå eller annan grund.)70 

Torstendahl betonar att teorier om kunskapsbaserade gruppers status och agerande i 

ett samhälle är mer relevanta än professionaliseringsteorier i allt för begränsad, 

kvantifierad form, men han lyfter fram fyra gemensamma drag för professionsyrken som 

har dominerat forskningen: 

• Autonomi över kunskapsområdet, det finns en kunskapsklyfta mellan utövarna 

och allmänheten 

• Makt över yrkesutövningen, att själv kunna ta beslut i det dagliga arbetet 

• Autonomin medför ett ansvar som kräver en särskild etik och egna yrkesregler 

• För att värna självständigheten har starka yrkesorganisationer byggts upp71 

 

Frågan är hur giltiga professionaliseringsdefinitionerna är när man resonerar om 

journalisterna som yrkesgrupp. Först och främst måste betonas att det finns en inbyggd 

paradox i försöket att gestalta en journalist som någon som besitter så unika kunskaper 

och färdigheter att det ger henne rätt eller ensamrätt att publicera sig. Vår 

grundlagsstadgade yttrandefrihet omöjliggör varje form av legitimering av journalister – 

alla medborgare i Sverige har rätt att göra sin röst hörd och utöva journalistik.  

Bland medieforskare finns också en kluven inställning till huruvida 

professionaliseringsprocessen gagnar journalistiken som sådan och det självständiga och 

kritiska förhållningssätt som är centralt i yrkesutövningen. Skeptikerna befarar att den 

professionella syn på journalistiken, som exempelvis journalistutbildningar bidrar till, gör 

                                                 
69 Singer, Jane B. (2007) s. 79-95. 
70 Selander, Staffan (red) (1989) 
71 Torstendahl, Rolf (1989) 
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att journalisterna inordnas i en fålla som motverkar olikheter och fruktbar mångfald inom 

journalistkåren.72 

Ändå kan de professionsteoretiska verktygen vara mycket användbara i en analys av 

journalistkårens ställning och dess konsekvenser. Den makt och status som kommer med 

en professionalisering utnyttjar ju journalistkåren i sin yrkesutövning gentemot 

samhällets övriga makthavare. Det ger journalisterna en särställning i och med att deras 

professionella status har en explicit inverkan på samhället och demokratin i sig. Kent Asp 

har utifrån olika delar av professionsforskningen utökat antalet kriterier som han anser 

användbara för att avgöra om en yrkesgrupp kan ses som en profession: 

1. Det handlar om ett yrke inom ett specialiserat område 

2. Det förekommer representativa yrkesorganisationer 

3. Det krävs formell kompetens som fås via särskild utbildning och leder till examen 

eller certifiering 

4. Yrkesutövaren har en autonom ställning med en självständig roll 

5. Yrket har ett särskilt samhällsintresse och är präglat av icke-kommersialism och 

oegennytta 

6. Yrket har samhällets sanktion genom legitimering eller annan form av erkännande 

7. Det finns en särskild yrkesetik 

8. Det finns gemensamma yrkesideal, en gemensam värdegrund 

9. Det finns gemensamma regler för yrkesutövningen, en samsyn kring vad som är 

ett yrkesmässigt förfarande.73 

 

Enligt Asp lever journalistkåren upp till de flesta kriterierna utom punkterna 3 och 6. 

En tredjedel av yrkesgruppen saknar journalistutbildning74, och ingen form av 

legitimering finns. När det gäller gemensam yrkeskultur och värdegemenskap är det dock 

mycket tydligt att journalister lever upp till professionaliseringskriterierna, och enligt Asp 

är professionaliseringen mer framskriden idag än för 20 år sedan.75 

                                                 
72 Singer, Jane B. (2003), s. 143. 
73 Asp, Kent (2007) s. 240. 
74 Edström, Maria (2007) s. 65. 
75 Asp, Kent (2007) 
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Utan tvekan inleddes en professionaliseringsprocess inom journalistiken i mitten av 

förra seklet, men som vi har sett i resonemangen i det här avsnittet kan yrket inte 

jämställas fullt ut med professionsyrken som psykolog eller sjuksköterska. 

Journalistikforskningen har snarast landat i att beskriva journalistiken som en 

”semiprofession” .76 

Journalisten i en förändrad medievärld 
Det senaste dryga decenniet har det journalistiska arbetet förändrats drastiskt. Antalet 

nyhetsinriktade webbplatser har ökat explosionsartat; både sådana som endast finns på 

nätet och sajter som är kopplade till traditionella medier. Det här har inneburit att nya 

yrkesroller och funktioner har sett dagens ljus och att antalet personer som i någon form 

arbetar med nyhetsförmedling via internet ökar. En av grunderna för att hävda en grupps 

ensamrätt till en profession handlar om bara den gruppen kan leva upp till speciella krav 

på kunskaper och insikter som tidigare har beskrivits. Singer hävdar dessutom att 

definitionerna för och kraven på professionens specifika kunnande ökar när dess status 

och autonomi hotas. 

”If tens of thousands of people creating and maintaining all these sites 

are to be admitted under the tent of ‘professional journalists’, that tent 

is going to be crowded, indeed. If they are not, then the competition for 

the role of informing an increasingly wired nation and world promises 

to be intense.”77 

 

Även Tumber och Prentoulis ser tydliga kopplingar mellan omdaningar i samhället och 

journalisters syn på sitt uppdrag. De kan exempelvis konstatera att när förtroendet för 

politiker och politiska institutioner minskar och samhällets ideologiska grund minskar, så 

ökar journalisternas vilja att förklara och tolka nyheter. Journalisterna verkar vilja fylla 

det tomrum som har uppstått genom att med mer engagemang och subjektivitet ge sig in i 

debatten.78 

                                                 
76 Se t.ex. Engblom, Lars-Åke (2001), Nygren Gunnar (2008a) och Tumber, Howard och Prentoulis, 
Marina (2005) 
77 Singer, Jane B. (2003), s. 140 
78 Tumber, Howard och Prentoulis, Marina (2005) 
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En förändring som i allra högsta grad har påverkat journalistiken är 

teknikutvecklingen, och på många vis har den journalistiska processen förenklats; 

multifunktionell teknik har blivit mindre och lätthanterligare samtidigt som Internet och 

webben har revolutionerat såväl faktainsamling som distribution.79 Ofta lyfts dock 

teknikutvecklingens baksida fram, som tuffare tempo i och med publiceringar på fler och 

nya plattformar och tätare deadlines orsakat av bland annat ett hårdnande ekonomiskt 

klimat.  

”… there is also a sense that technology is responsible, partially or 

wholly, for a devaluation of journalistic standards – amateur bloggers 

who do not adhere to practices of fact-checking, deadlines that become 

shorter or even continuous because the internet is “always on”, 

sloppier writing, and more inaccuracies.”80 

  

Utifrån den här utvecklingen aktualiseras frågan om huruvida journalistikens 

professionalisering fortfarande pågår. Nygren pekar på flera omständigheter som 

motiverar ett ifrågasättande av gränserna för den journalistiska professionen. Det handlar 

om hur ensamrätten till såväl källor som mediekanaler har upphört. Via internet kan alla 

som vill söka egen information om olika ämnen och dessutom själva publicera sig på 

egna bloggar och webbplatser, eller kommentera andras artiklar och inlägg. 

I takt med att antalet alternativa publiceringskanaler på nätet ökar, så växer också det 

etiskt oreglerade utbudet i omfång. I förlängningen riskerar det att påverka de regler som 

finns för de traditionella medierna. Ett annat faktum är att antalet medlemmar i Svenska 

Journalistförbundet sjunker. Detta är bland annat en följd av låg anslutningsgrad bland 

dem som arbetar inom den nya mediesektorn (t.ex. produktionsbolag och webbmedier), 

men beror också på att tillsvidareanställningar har blivit hårdvaluta när de nya 

generationernas journalister tvingas hoppa runt på olika former av vikariat och tillfälliga 

jobb. Snarare pågår, enligt Nygren, en de-professionalisering. Det behöver inte innebära 

                                                 
79 Pavlik, John V. (2005) 
80 Lokman, Tsui, (2009) s. 53. 
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sjunkande journalistisk kvalitet, men gör det svårare att betrakta journalisterna som en 

homogen grupp med en väl definierad profession.81 

”Journalistiken kan leva kvar som en av mediernas centrala 

uttrycksformer, medan den journalistiska yrkesrollen bleknar bort.”82 

 

Även Dan Gillmor beskriver hur ”kollisionen” mellan ny teknologi och journalistik 

får avgörande betydelse för såväl journalister som källor och publik. 

“The Net is overturning so many of the things we´ve assumed about 

media business models that we can scarcely keep up with the changes; 

it´s difficult to maintain perspective amid the shift from a top-down 

hierarchy to something vastly more democratic and, yes, messy. But we 

have to try, and nowhere is that more essential than in the oldest form 

of information: the news.”83 

 

Witschge och Nygren instämmer i att förändringar i samhället och inom medierna 

driver fram långtgående utmaningar, men ifrågasätter också om journalisterna själva 

riktar blicken mot ”rätt” hot.  

”What is most clear is that the journalists seem to focus on one source 

of the external pressure, namely that of the online news sources such as 

bloggers and citizen journalists. The real threat to their profession, 

however, may lie much more in the commercial surge in the 

profession.84 

 

Även i rapporten Journalistikens roll i de nya massmedieföretagen, tas fasta på 

kommersialiseringens påverkan på journalistiken. Som nämnts i tidigare avsnitt hävdar 

Ingrid Östlund att behovet av gemensamma professionella yrkesnormer minskar i takt 

med att medieföretagens – och därmed de olika journalisternas – fokus divergerar. 

Marknadskrafterna driver fram en polarisering bland medieföretagen, och majoriteten 

                                                 
81 Nygren, Gunnar (2008a) 
82 Ibid, s.168. 
83 Gillmor, Dan (2004) s. 236-237. 
84 Witschge, Tamara och Nygren, Gunnar (2009) s.54. 
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utvecklas mot att bli industrialiserade tjänsteföretag medan ett fåtal går motsatt väg och 

utvecklas mot att bli utpräglade kunskapsföretag. Inom dessa olika företag råder helt 

olika journalistkulturer, journalistidealen divergerar i takt med företagen. Östlund 

påpekar dock att en utveckling av journalistrollen är helt naturlig, det nya är att den har så 

många samtidiga ansikten. En programledare i en kommersiell radiokanals 

morgonprogram kan titulera sig journalist men har troligen mer gemensamt med en 

discjockey eller en ståuppare. 85  

Vem är journalist? 
”… a knack with telephones, trains and petty officials; a good digestion 

and a steady head; total recall; enough idealism to inspire indignant 

prose (but not enough to inhibit detached professionalism); a paranoid 

temperament; an ability to behave passionately in second-rate projects; 

well-placed relatives; good luck; the willingness to betray, if not 

friends, acquaintances; a reluctance to understand too much too well 

(because “tout comprendre c’est tout pardoner[sic]” and “tout 

pardoner [sic]” makes dull copy); an implacable hatred of spokesmen, 

administrators, lawyers, public relations men and all those who would 

rather purvey words than policies; and the strength of character to lead 

a disrupted life without going absolutely haywire”86 

 

Vem som kan räknas som journalist är en ständigt återkommande fråga, och citatet 

ovan är ett försök till beskrivning av journalistens karaktärsdrag, formulerat på 1960-talet 

av Nicholas Tomalin, kolumnist, korrespondent och redaktör på New Statesman.  

Under många år har frågan om vem som är journalist kunnat besvaras relativt enkelt: 

Den som är knuten till och avlönas av ett medieföretag med inriktning på att publicera 

nyheter och aktualiteter.87 Frågan om gränsdragningar kring den ”äkta” eller ”riktiga” 

journalisten har på senare år aktualiserats i olika sammanhang – när radio- och tv-

medierna växte fram, när informatörs- och PR-yrkena utvecklades, när avregleringen av 

                                                 
85 Östlund, Ingrid (2000) 
86 Zelizer, Barbie (2004b) s. 21-22.   
87 Domingo, David et al. (2008) 
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etermedierna skapade nya yrkesroller och inte minst i samband med internets framväxt 

och därmed explosionen av användarskapat material på såväl privata som olika 

organisationers och företags webbforum. I sammanhanget är det viktigt att fundera över 

såväl begreppet journalist som journalistik – utövaren respektive verksamheten – för 

ingen av dem har ett entydigt innehåll. 

Om vi börjar med journalistik så sammanfattar Zelizer några av de försök till 

definitioner av begreppet journalistik som har gjorts inom akademin:  

• Brian McNair:”any authored text in written, audio or visual 

form, which claims to be … a truthful statement about, or 

record of,  some hitherto unknown new feature of the actual, 

social world” 

 

• Michael Schudson: ”information and commentary on 

contemporary affairs taken to be publicly important” 

 

• Stephen Mitchell: ”the most succinct term we have for the 

activity of gathering and disseminating news” 88   

 

För att förstå ett yrke som är så intimt sammanflätat med samhället, och vars centrala 

uppgift sägs vara att förse folk med information som gör dem till aktiva medborgare, blir 

det centralt att studera förändringar inom samhället själv. Holländaren Mark Deuze 

beskriver hur många delar av journalistikens och journalisternas fundament har 

förändrats, inte minst i och med den teknologiska utvecklingen. Vanliga människor får 

tillträde till helt nya kanaler och är inte längre beroende av journalister vare sig för att 

skapa sig en bild av världen, eller för att bidra till den bilden. 

”Power is moving away from journalists as gatekeepers over what the 

public knows. Citizens are assuming a more active role as assemblers, 

editors and even creators of their own news. Audiences are moving 

from old media such as television or newsprint to new media online. 

Journalists need to redefine their role and identify which of their core 

                                                 
88 Samtliga citerade i Zelizer, Barbie (2004b) s. 22.   
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values they want to fight to preserve – something they have only begun 

to consider.”89 

 

Deuze använder Zygmunt Baumans begrepp liquid90, flytande, för att beskriva både den 

värld och den yrkesroll som journalister måste hantera. Det handlar om allt mer flytande 

gränser mellan arbete och privatliv, mellan kommersiellt och offentligt och mellan 

mänskliga och tekniska förmågor.  

”A liquid modern society is one where uncertainty, flux, change, 

conflict, and revolution are the permanent conditions of everyday 

life.” 91 

 

För journalistiken tar sig detta exempelvis uttryck i allt suddigare kontaktytor gentemot 

andra genrer som fyller medierna: Reklam i medierna är i bästa fall tydligt åtskiljt från det 

publicistiska innehållet, men långt ifrån alltid. PR och informationsaktiviteter får allt 

större resurser i samhället, samtidigt som ökade tidspress på redaktionerna gör att tiden 

till källkritik minskar. Till exempel visar brittisk forskning att journalister producerar tre 

gånger så mycket material i dag som för 20 år sedan och att 80 procent av innehållet i 

brittiska morgontidningar helt eller delvis kommer från material som professionella källor 

(PR-aktörer och nyhetsbyråer) har försett redaktionen med92.  Underhållning och fiktion 

är genrer som både påverkar och påverkas av journalistiken, vilket begreppet 

”infotainment” åskådliggör. Slutligen blir gränsdragningen mot den privata sfären allt 

viktigare, både utifrån det faktum att de traditionella medierna i högre utsträckning blir 

aktörer på människors privata arenor (i exempelvis sociala medier), men också för att 

människors privata liv får allt större utrymme i medierna.93 

Den journalist som kan hantera de flytande gränserna når framgång – oavsett om det 

handlar om att med multimodal kompetens röra sig mellan olika publiceringsplattformar, 

eller att växla mellan mer eller mindre tillfälliga anställningsformer. 

                                                 
89 Deuze, Mark, (2007) s. 156  
90 Se t.ex. Bauman Zygmunt, (2005) och (2007) 
91 Deuze, Mark, (2007) s. 43 
92 Davies, Nick, (2008) 
93 Nygren, Gunnar, (2008c) 
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Är bloggaren journalist? 
Vi har tidigare sett hur den representativa journalistiken skapade en klyfta mellan å ena 

sidan dem som ansågs ha kunskap att förmedla nyheter och samhällsgranskning – de 

journalistiskt ”skrivkunniga” – och å andra sidan dem som var begränsade till enbart 

”läskunnighet”. John Hartley beskriver hur journalisternas övertag, i och med tillgången 

till nya mediekanaler, har minskat och att ”… the democratization of public writing is 

therefore a serious threat to journalism as we know it” 94. Hotet utgörs enligt Hartley av 

att journalistiken riskerar att urholkas och hamna i samma fålla som andra textformer där 

en bredare allmänhet har fått tillträde och utvecklat skrivförmåga, nämligen att det liksom 

poesi, akademiska publikationer och webbplatser blir en genre med betydligt fler 

skribenter än läsare.95   

Bloggar är en publiceringsform som har varit föremål för diskussion och jämförelse 

med journalistiken. I samband med olika bloggares alltmer journalistiska inriktning har 

begreppet ”medborgarjournalistik” fått fäste i den svenska mediedebatten. I USA har 

definitionen av ”citizen journalists” diskuterats sedan internet skapade verktyg och 

kanaler för nya grupper att publicera sig. Ibland används även begreppet 

gräsrotsjournalistik, och förespråkarna pekar på hur ägarkoncentrationen inom 

mediebranschen med växande och allt mer hierarkiska informations- och 

underhållningskonglomerat urholkar den traditionella journalistiken och därmed skapar 

utrymme för denna nya form av journalistik.96 ”The Knight Citizen News Network” är ett 

nätverk för medborgarjournalister, initierat av The Institute for Interactive Journalism vid 

American University´s School of Communication. De har formulerat följande kriterier 

som vägledande för medborgarjournalister, och intressant nog kan noteras att det handlar 

om begrepp som de flesta journalister inom de traditionella medierna skulle skriva under 

på: 

• Accuracy – exakthet  

• Thoroughness – grundlighet  

• Fairness – ärlighet  

• Transparency - öppenhet 

                                                 
94 Hartley, John, (2000) s. 43. 
95 Ibid 
96 Gillmor, Dan (2004) 
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• Independence – oberoende. 97 

  

Sociala medier och nätverk på internet underlättar journalisternas grävande, men 

samtidigt för det med sig konkurrens och att journalisten och hennes arbete själv kan 

granskas. Många journalister är dessutom aktiva bloggare och fortsätter efter en 

publicering att blogga om processen och resultatet.  

Magnus Ljungkvist är en bloggare (knuten till det socialdemokratiska partiet) som 

orsakade ett av de största mediedreven hösten 2006. Han publicerade nyheter om den 

nyligen tillträdda handelsministern Maria Borelius privatekonomi, som ledde till att hon 

efter en kort tid avgick. Händelsen beskrivs av Anders R Olsson, som poängterar att 

Ljungkvist egentligen inte gjorde något nydanande i sig, han utförde ett journalistiskt 

arbete på ett sätt som är rutin för varje etablerad reporter.  

”Genom att fullständigt anpassa sig efter nyhetsindustrins normer och 

behov lyftes han till ett slags kändisskap av nyhetsindustrin själv. Så 

kan bloggaren ’nå ut’ – men inte genom att förändra journalistiken 

d.v.s. påverka något grundläggande såsom nyhetsvärdering, vinklar 

eller principer för faktaurval, utan genom att härma den väl.”98 

 
Efter avslöjandet nämndes Ljungkvist som kandidat till ”Stora journalistpriset” och 

under Almedalsveckan 2007 tilldelades han ett pris för sin medborgarjournalistiska 

insats. Från olika håll höjdes samtidigt röster om hans bristande trovärdighet. Kritikerna 

pekade på att det är talande att en av prisets instiftare var en PR-byrå och hävdade att 

såväl medborgarjournalistiken själv som nyhetskonsumenterna blir förlorare när 

bloggosfär, pr-branschen och partipolitiken blandas samman på det här sättet.99 

Olsson ifrågasätter bilden av bloggosfären som en stor och växande maktfaktor, men 

pekar samtidigt på att bloggarnas genomslagkraft är svårbedömbar. Däremot tror han att 

bloggandet på flera sätt kan komplettera journalistiken. Exempelvis som tempohöjare, 

som i fallet med Maria Boreliusaffären, som kanal för särskilt nischad och smal 

journalistik inom specialområden. Bloggar kan också fungera som utrymme för 

                                                 
97 http://www.kcnn.org/principles 
98 Olsson, Anders R. (2007) s. 27. 
99 http://www.dagensmedia.se/asikter/article20002.ece 



 41 

extramaterial och nyttjas redan på så vis av etablerade journalister och andra 

kommunikatörer, samt som verktyg för kollektivt skapande enligt wikipediaprincipen, fast 

även i journalistiska sammanhang som Jessica Ritzén beskriver i inledningen av denna 

uppsats.100 Journalistiken utvecklas från en form som kan liknas vid en föreläsning till att 

istället bli ett seminarium där olika intressegrupper deltar med inlägg, fakta och åsikter.101 

När journalistiken fokuserar på att rapportera så handlar bloggar och nätjournalistisk 

verksamhet mer om att kommentera. 

”The new journalist is not so much deciding what people should know 

as helping them make sense of what is already ’out there’.”102 

 

Olov Anders Övrebö har i en studie undersökt hur bloggare, journalister och 

redaktörer ser på likheter respektive skillnader mellan bloggande och journalistik. Bland 

respondenterna fanns bloggare som i hög grad underströk likheterna med journalistiken. 

De hävdar att många bloggar som ägnar sig åt politik och aktualiteter inte kan betraktas 

som enbart opinionsbildande utan har en minst lika filtrerande funktion som 

journalistiken – det vill säga, de liknar de klassiska nyhetsredaktörerna. Den skillnad som 

de olika grupperna kunde enas om var deras ställning. Den som får betalt för jobbet är 

journalist, resten är amatörer. 103  

Studier av bloggar i nyhetsintensiva skeenden visar också att de kan betraktas som en 

ny gren inom nyhetsgenren. Under USA:s krig mot Irak 2003 följde Melissa Wall ett 

trettiotal bloggare, allt från militärer och akademiker till studenter och vanliga 

medborgare.104 Wall beskriver bloggarna som en post- eller senmodern journalistik som 

erbjuder personligt formulerade fragment från verkligheten, snarare än de stora 

berättelserna om världen. Journalistiken har även tidigare påverkats av utmaningar, 

exempelvis när den så kallade Nya journalistiken, ”New Journalism”, växte fram med ett 

personligare tilltal, mer dialog och dramatisering. Enligt Wall är fragmentisering, 

personifiering och publikfokusering en utveckling som redan tidigare har kunnat iakttas 

inom journalistiken och som nu förstärks ytterligare i bloggjournalistiken. 

                                                 
100 Olsson, Anders R. (2007)  
101 Gillmor, Dan (2004) 
102 Singer, Jane B. (2003) 
103 Övrebö, Olav Anders (2008) 
104 Wall, Melissa (2005) 
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 Traditionell journalistik Bloggjournalistik 

Objektiv Personlig/personifierad 
Neutral Åsiktsorienterad 

 
Berättarstil 

”Båda sidor” ”En sida” 
 
Publiksyn 

 
Passiv publik/mottagare 

 
Publik som medskapare 
 

Strukturerat (t.ex. inverterade 
pyramiden) 

Fragmenterad 

Besvarar grundfrågorna (vem, 
vad, när, var o.s.v.) 

Ofullständig 

Sluten text Öppen text 

 
Berättarformat 

Trovärdighet skapas via källor 
och datering 

Trovärdighet skapas via länkar 

 

Tabell 1: Traditionell journalistik kontra bloggjournalistik105 
 

Det finns också tecken på att journalister, i spåren av ett växande blogglandskap, har 

börjat reflektera över sin roll och Övrebö tror att bloggvärlden på sikt kan utgöra en 

plantskola för den traditionella journalistiken. Bloggarnas specialistkunskaper i 

kombination med en ofta grundmurad tro på öppenhet kring källor och motiv bör kunna 

utgöra en god journalistisk grogrund.106 

Olika perspektiv på sanning 
Sanning är ett begrepp som både journalister och bloggare omfamnar. Kovach och 

Rosenstiel beskriver sanning som ”journalism´s first obligation”107. Däremot finns olika 

uppfattningar om sanningsbegreppets tolkning och uttryckssätt. Analogt med 

journalisternas syn på sitt professionella uppdrag i allmänhetens tjänst, kan hävdas att 

resultaten av den journalistiska processen automatiskt blir ”den sanna bilden av 

verkligheten”. Bloggvärlden ser istället sanningen som en diskurs – en kanon av olika 

subjektiva sanningar som tillsammans skapar den mest mångfacetterade och verkliga 

bilden av världen, och där bloggarna inte minst ser det som en uppgift att vara 

”watchdogs of the watchdogs” (att granska journalisterna).108 I studierna av 

krigsbloggarna 2003 kunde dessutom Wall konstatera att trovärdigheten ökade ju mer 

                                                 
105 Wall, Melissa (2005) s. 162 
106 Övrebö, Olav Anders (2008) 
107 Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) s. 36. 
108 Singer, Jane B. (2007) 
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personlig och subjektiv bloggaren var.109 Tillförlitligheten baserades – i motsats till 

journalistiken – på distans till och ifrågasättande av de traditionella nyhetskällorna. Den 

här tolkningen väcker dock fortfarande indignation hos många företrädare för den 

traditionella journalistiken som hävdar att det finns en, om än svårfångad, objektiv 

möjlighet att fånga representativa bilder av verkligheten – och att journalisternas kunskap 

gör dem bäst lämpade för uppdraget.110  

De flesta bloggarna använder traditionella journalistiska källor och länkar oftast till 

de etablerade medierna, sällan till alternativa webbplatser.111 Singer pekar på att det 

ömsesidiga beroende som därmed har uppstått mellan bloggare och journalister, i 

slutänden kan resultera i höjda ambitioner när det gäller sanning och ansvarighet. 

 

”Interconnected blogs and their readers – including journalists – form 

a community that discusses, dissects and extends the stories created by 

mainstream media, as well as producing their own commentary, fact-

checking, and grassroot reporting. Professional journalists in turn feed 

upon this material, developing it as a pool of tips, sources and story 

ideas (Lasica, 2003) – not to mention bringing blogs and the issues 

raised by bloggers to the public’s attention by covering them as 

newsworth. As the forms intertwine, notions of professional autonomy 

may become increasingly problematic, but the goals of truth and 

transparency are both advanced.”112 

 

Som en förlängning av Habermas tankar om det offentliga rummet som mötesplats 

för diskussioner och opinionsbildning, beskriver Keane hur det inom samma ram skapas 

”micro public spheres”.113 Om man betraktar bloggar och andra sociala medier som 

exempel på offentliga mikrorum så har de, enligt, Keane, ett stort inflytande på de 

etablerade institutionerna analogt med resonemanget om att alla storskaliga institutioner 

är beroende av relationen med de underordnade. Det är dessutom en intressant paradox 

                                                 
109 Wall, Melissa (2005) s. 165. 
110 Glasser, Theodore L och Marken, Lise (2005) 
111 Wall, Melissa (2005) s. 164 
112 Singer, Jane B. (2007) s. 91 
113 Keane, J (1995) 
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att journalister traditionellt sett har hänvisat just till sina respektive mediers 

organisatoriska rum för att hävda sin trovärdighet. Journalistens argument för att 

rapporteringen är professionell bygger på att medieföretaget och dess organisation utgör 

en garant för tillförlitlighet och eliminerande av partisk påverkan från individen. 

Samtidigt framhävs webbens möjlighet till autonomi och frihet från alla former av 

påverkan från organisationer och etablissemang som ett argument för den ”nya 

journalistikens” trovärdighet. Med andra ord handlar frågan om vem som är journalist till 

stor del om vilken vikt som ska läggas i vad en person faktiskt gör i förhållande till inom 

vilken administrativ ram arbetet utförs.114 

Kampen om yrkesrollen 
Journalistikens gråzon och gränsland har alltså vuxit till ytan. Å ena sidan kan man 

därför tala om en de-professionalisering när kunskapen om det journalistiska hantverket 

blir var mans egendom. Å andra sidan har den här trenden fött ett uppvaknande inom 

journalistkåren, som måste identifiera och aktualisera vilka professionella värden som 

faktiskt skiljer dem från övriga informationsförmedlare i olika kanaler.  

Det nya kommunikationssamhället går mot att även bli ett redaktionssamhälle 

(redactional society)115, där publiceringskunskap hör till allmänbildningen och där var 

och en kan nyttja nätet till att förmedla sina berättelser. Journalisternas uppgift begränsas 

till att redigera, kommentera och distribuera berättelser, snarare än att själva skriva 

dem.116  

”Under these circumstances everyone is (or can be) a journalist, in that 

journalism is an editorial act, one that can be equally found among the 

millions of amateur bloggers as among ten thousands of professional 

journalists. It would be a mistake to see the “work” of people online as 

part of the journalistic profession, yet one has to acknowledge the fact 

that the user-turned-producer significantly influences the relationship 

between a journalist and his or her audience.”117 

 

                                                 
114 Singer, Jane B. (2003) 
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Ännu finns ingen omfattande forskning kring hur journalister uppfattar sin roll i 

relation till journalistikliknande verksamhet (utanför medierna) på internet, inom 

exempelvis sociala medier. Däremot finns undersökningar av hur journalister uppfattar 

det faktum att publiken i allt högre utsträckning inbjuds att delta i och påverka mediernas 

egna nätversioner. Den här sortens medborgarmedverkan kan handla om allt från en 

inbjudan att e-posta reportern eller svara på webbfrågor till att kommentera artiklar eller 

bidra med ögonvittnesskildringar.118 Våren 2009 gjordes en studie av svenska 

dagspressjournalisters inställning till läsarmedverkan, och då främst till användarskapat 

innehåll på tidningarnas egna webbplatser. Studien visar att även om journalisterna 

överlag är positiva till läsarnas medverkan, så upplever de det samtidigt som ett hot. Fyra 

av 10 journalister tror att läsarnas medverkan i nättidningarna är negativ för den 

journalistiska yrkesrollen. Och mer än sex av tio anser att det på sikt kan skada tidningens 

trovärdighet. Två tredjedelar av journalisterna spår också att det användarskapade 

innehållet gör att journalisterna tappar makt och inflytande över journalistiken.119 En 

liknande studie på 16 nättidningar i 9 länder visar att publiken fortfarande ges ett relativt 

begränsat inflytande över tidningarnas innehåll.120 Allra oftast handlar det om att 

kommentera journalisternas färdiga artiklar – betydligt mer sällan erbjuds läsarna att 

själva bidra med material. Om man delar in den journalistiska processen i fem steg: 

observation, urval, bearbetning, distribution och tolkning, så konstaterar Domingo et al. 

att läsarna i princip endast släpps in i processens sista fas: tolkningen av journalistiken. 

Med andra ord har journalistiken, trots allt tal om läsarmedverkan och öppenhet, i hög 

utsträckning behållit sin gatekeepingfunktion. 

Tamara Witschge och Gunnar Nygren har intervjuat över 300 journalister i Sverige 

och England, om hur de ser på sitt arbete och hur förutsättningarna har förändrats.121 

Slutsatsen som dras är att journalistprofessionen är utsatt för stort tryck, men att 

journalisterna själva kämpar för att värna sin profession. Det sker i hög grad genom att 

använda traditionella journalistiska kärnvärden som argument, exempelvis att journalister 
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förser medborgarna med en form av information som är nödvändig i en demokrati. Detta 

är en i många stycken självklar reaktion – hot utifrån förenar den utsatta gruppen.  

Relationen till olika former av PR-aktörer åskådliggör på ett tydligt vis hur 

journalister värnar sin roll och sitt kunnande genom att markera avstånd till närliggande 

grupper.  Även om det står klart att journalisterna har ett beroendeförhållande till 

informatörer och lobbyister, så uttrycks skepsis och låg respekt inför såväl deras arbete 

som om dem som yrkespersoner. Konsulterna å sin sida visar en betydligt högre aktning 

för journalistkåren och inför mediernas roll i samhället.122 

Gränsdragning internt och externt 
Ronald Bishop har visat att kampen om yrkesrollen även kan utspelas på 

journalisternas egen hemmaplan där olika journalistgrupper spelar ut varandra. I samband 

med Earth Day år 2000 lät det amerikanska tv-programmet ABC News skådespelaren 

Leonardo DiCaprio göra en intervju med förre presidenten Bill Clinton om miljö- och 

klimatfrågor. Bishop beskriver hur intervjun orsakade stor indignation inom den 

amerikanska journalistkåren som hävdade att detta var ytterligare ett bevis på hur 

underhållningsgenren tar över allt mer av medieutrymmet och infiltrerar även 

nyhetssändningarna. Det kanske mest intressanta är dock att konflikten snart utvecklades 

till en maktkamp om trovärdighet där tidningsjournalister anklagade 

etermediejournalisterna för att ha sålt sin själ i utbyte mot tittarsiffror. I nästa steg vändes 

dock kritiken snarare mot etermedierna som sådana: De ”erfarna och välrenommerade” 

journalisterna inom etermedierna, exkluderades från kritiken och inkluderades av 

tidningsjournalisterna i gruppen av ”riktiga journalister”.123 

Bishop beskriver hur en liknande process kunde iakttas i samband med bevakningen 

av prinsessan Dianas död. Då var det företrädare för traditionella nyhetsorganisationer i 

både USA och England som försökte göra åtskillnad mellan å ena sidan sig själva och å 

andra sidan tabloidtidningar, frilans- och paparazzofotografer. Processen gick ut på att 

bevisa hur den egna gruppens arbete präglades av professionalism, i motsats till ”den 

andras”. En viktig del av gränsdragningen var att göra det öppet inför läsarna och att 
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dessutom ge utrymme åt läsarnas ilska och besvikelse över hur ”de andra” (tabloiderna) 

agerar.124 

För att analysera båda ovan nämnda fall använder sig Bishop av Thomas Gieryns 

tankar om ”boundary work” eller ”boundary maintenance”. Det handlar om de 

gränsdragningsmekanismer som åskådliggör hur professionella grupper försöker skapa 

eller vidmakthålla sin auktoritet inom ett område. Enligt Gieryn går det att identifiera tre 

anledningar till den processen: 

1. Maktutvidgning (Expansion) – för att få kontroll över andra yrkesgruppers 

områden. 

2. Uteslutning (Expulsion) – för att få ensamrätt på resurser och auktoritet inom ett 

område 

3. Protektionism (Protectionism of autonomy)– för att försvara självständighet och 

självstyre.125 

 

Gieryn själv studerade gränsdragningsmekanismer inom vetenskapen – bland annat vad 

som utmärker vetenskaplig trovärdighet och kvalitet i relation till annan verksamhet. 

Resonemang om gränsmarkeringar kring just tillit och kvalitet visar att steget med andra 

ord inte är så långt till de resonemang om journalistik som förs i den här uppsatsen. I 

Samuel P. Winch studie handlar det specifikt om hur journalister uppfattar och skapar 

skillnader mellan nyhetsjournalistik och underhållning.126 Winch poängterar bland annat 

att de mekanismer som ligger bakom exempelvis en yrkesgrupps behov av att ”markera 

revir” är något ständigt pågående. 

”The act of doing boundary work helps journalists make sense of their 

world, and boundary-work rhetoric among outsiders to journalism 

indicates a desire of outsiders to make sense of the role of journalism in 

society. Boundaries between professions are flexible, constantly 

changing, and being constructed and reconstructed both in the day-to-

day work, in the education and research, and in latterly representations 
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of journalism work as described in criticism, fiction, and other 

discussions of the profession.”127 

 

Denna process av gränssättande är med andra ord konstruktivistisk i sin natur – och 

det är den ”skapandeprocessen” som står i den här uppsatsens fokus. Hur ser topografin 

ut när journalisterna själva ritar kartan över sitt yrkeslandskap? Vi har i genomgången 

hittills kunnat konstatera att journalistkårens villkor, anseende och roll har förändrats 

över tid. 1800-talets förklenande epitet, som ”murvel” och ”bladneger”, bidrog till att 

kåren i början av 1900-talet engagerade sig i en facklig yrkesorganisation, Svenska 

journalistföreningen (SJF). Redan från start var SJF:s mål att höja yrkets status, skapa en 

kollegialitet och integritet – att skapa en avgränsning neråt, gentemot icke värdiga 

utövare.128 Massmediernas expansion, utarbetandet av etiska regelverk, 

journalistutbildningarnas framväxt, etableringen av journalistik som akademiskt fält och 

utvecklingen mot en mer aktiv, agendasättande journalistroll, har sedan placerat 

journalistyrket på kartan även om det fortfarande i första hand betraktas som en 

semiprofession. 

Idag höjs varnande röster för att journalistiken håller på att drunkna i en allt vidare, 

stridare ström av kommunikation. Frågan är hur journalistyrket i framtiden kommer att 

markera gränser gentemot de mångfacetterade, diversifierade och svårkontrollerbara 

uttrycksformer som tar plats jämte journalistiken via webben och andra internetbaserade 

kanaler. 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag försökt ge en teoretisk referensram inom de fält som är 

relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar och analysen av min empiri kommer 

att ske utifrån detta ramverk.  

Först har jag gått igenom public service-mediernas historia i Sverige med fokus på 

hur public service som idé och begrepp har tolkats och förändrats över tid. Under 

monopoltiden var uppfattningen om etermedier ”i allmänhetens tjänst” inledningsvis 

tekniskt och strukturellt orienterad med ”tillgång” som nyckelord. I och med 
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sändningarnas expansion kunde ytterligare ett betydelselager skönjas: utifrån mediets 

genomslagskraft ställdes krav på ett socialt och samhälleligt ansvarstagande. I och med 

avregleringen av etermediemarknaden har public service-medierna ställts inför nya 

avväganden i utformning av programutbudet, exempelvis om kvalitet i relation till 

publikmaximering. Att public service-begreppet är svårfångat ligger nog i sakens natur; 

det handlar å ena sidan om en finansierings- och organisationsmodell som ska stå som 

motpol till de kommersiella medierna. Å andra sidan ska public service utgöra en form av 

offentligt rum med kritiskt granskande samt folk- och opinionsbildande syfte, där 

relationen till och ansvaret för publiken/medborgarna är central.  I den skärningspunkten 

ska de anställda försöka skapa en förståelse för sitt uppdrag och sin roll som journalister. 

I det här avsnittet har jag också i ett lite större perspektiv försökt redogöra för 

forskning om journalistens roll i samhället. Framför allt beskrivs den utmaning som 

journalistiken och därmed journalisterna ställs inför när nya publicistiska kanaler skapas 

utanför de traditionella massmedierna. Traditionellt sett har journalisterna hämtat mycket 

av sin auktoritet och trovärdighet från de organisationer som de verkar inom. När 

bloggare och andra aktörer inom sociala medier granskar eller rapporterar från sina olika 

hörn av världen är det däremot autonomin från traditionella medier och 

samhällsinstitutioner som – i såväl läsarnas som bloggarnas egna ögon - bidrar till 

tillförlitligheten. För att förstå journalisternas syn på sig själva och de nya potentiella 

konkurrenterna lyfter jag fram professionsforskningens tankar om yrkesrollens status. 

Även om journalistyrket inte kan jämställas med de allra tydligaste – ofta legitimerade – 

professionerna har exempelvis dess autonoma ställning, yrkesetik, yrkesideal och 

speciella kunskapsområde gjort att det hittills har kunnat beskrivas som en 

semiprofession. I utvecklingen mot ett redaktionssamhälle där publiceringskunskap hör 

till allmänbildningen riskerar journalisterna att tappa sin representativa roll. I liknande 

sammanhang, när yrkesgrupper utsätts för hot utifrån, går det att identifiera olika 

mekanismer för att vidmakthålla gruppens auktoritet, så kallat boundary work. Om och i 

så fall hur dessa gränsdragningsmekanismer tar sig uttryck i journalisternas bild av sig 

själva och de nya journalistikliknande publiceringarna, är en central fråga inom ramen för 

uppsatsens syfte. Sammantaget är det alltså mot ovan redovisade tankar och teorier som 

jag har för avsikt att analysera och pröva mina egna undersökningsresultat. 
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3. Metod och genomförande  

 
Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för hur anställda inom public 

service-medier ser på sitt journalistiska arbete och uppdrag – i synnerhet i relation till 

användarskapat innehåll och andra journalistikliknande publiceringar på internet.  

Val av angreppssätt 
Min undersökning har inte haft ett hypotetiskt angreppssätt – ambitionen har inte varit 

att verifiera eller förkasta antaganden om journalistrollen inom public service eller 

journalisternas syn på användarskapat innehåll. Jag har istället velat belysa och förstå 

journalisternas egen bild av sitt uppdrag, vilket kräver en mer induktiv, hermeneutisk 

ansats. När ambitionen är att tolka värderingar och självförståelse är därför kvalitativa 

intervjuer ett användbart verktyg.129  

Ofta används den kvalitativa intervjun tillsammans med någon form av fältstudie där 

bilden som framkommer i intervjuerna kan kompletteras med iakttagelser från 

exempelvis dagliga ställningstaganden och resonemang på en redaktion130. Av ett par 

anledningar har jag ändå valt att i den här undersökningen stanna vid intervjun som 

metod. Dels handlar det om att arbetsinsatsen var tvungen att begränsas till en rimlig nivå 

inom ramen för en d-uppsats, dels var min primära ambition att fokusera på 

journalisternas personliga värderingar – inte att ta reda på hur eller i vilken mån de 

tillämpar dem. I den redaktionella, vardagliga kontexten pågår självklart en ständig 

förhandling mellan å ena sidan journalistens personliga uppfattning och de normer som 

präglar arbetsplatsen. Det kan i sig vara intressant att studera men i den här uppsatsen har 

jag valt att inte gå in på den processen. 

Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa forskningsintervjuer kan förberedas och struktureras på olika vis beroende 

på undersökningens karaktär. Bland annat kan intervjuerna genomföras utifrån olika 

grader av mallade frågeformulär, vanligtvis skiljs mellan tre intervjuvarianter: 
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Ostrukturerade/öppna intervjuer: Intervjuer som har få eller inga frågor definierade 

på förhand. De har ofta karaktären av ett informellt samtal snarare än en intervju och 

används ibland för insamling av kunskap och förståelse inför mer strukturerade 

intervjuer. 

Semi- eller halvstrukturerade intervjuer: Här finns klart avgränsade teman och 

frågeställningar, men under själva intervjun finns en stor flexibilitet i att ställa 

uppföljande frågor och att fånga upp intressanta trådar som kommer upp.  

Strukturerade intervjuer: Ett väl definierat frågeformulär styr intervjun vilket gör att 

den här intervjuformen underlättar en strukturerad och jämförande resultatredovisning, 

exempelvis i form av tabeller.131  

 

Mitt val av intervjumetod kan närmast beskrivas som halv- eller semistrukturerad. 

Inför intervjuerna hade jag ett relativt detaljformulerat frågeformulär, men där 

intervjupersonernas svar i hög grad fick styra i vilken ordning olika teman togs upp och 

vilka följdfrågor som blev aktuella. Detta val kändes naturligt eftersom jag hade tydligt 

avgränsade områden och frågeställningar som jag sökte svar på, samtidigt som jag ville 

vara öppen för att kunna gå in på resonemang som jag själv inte hade förutsett. 

Larsåke Larsson använder begreppet samtalsintervjuer som benämning på de 

kvalitativa forskningsintervjuerna, i synnerhet när det handlar om professionsintervjuer. 

Jag anser att begreppets fokus på ”samtal” relativt väl beskriver det jag ville uppnå i mina 

intervjuer, även om Larsson själv pekar på att obalansen i situationen gör att bilden av 

intervjun som ett jämbördigt samtal är problematisk. Samtalsmetaforen är däremot 

användbar i så måtto att den tillåter intervjuaren att reagera med egna tankar och 

funderingar under intervjun.132  

Ibland görs skillnad mellan informanter (som ger fakta och bakgrundsinformation) 

och respondenter (för värderingar och uppfattningar om en fråga).133 I min 

resultatredovisning benämner jag intervjupersonerna som informanter utan att ta hänsyn 

till ovanstående uppdelning. 
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Rollen som intervjuare 
Jag har själv arbetat som journalist på båda de redaktioner som ingår i undersökningen, 

vilket naturligtvis kan ses både som en för- och nackdel.  

Min erfarenhet gav mig en förförståelse för journalisternas arbetssätt och underlättade 

kontakten med arbetsplatserna. Under intervjuerna upplevde jag att de kände sig relativt 

trygga med att min förtrogenhet med deras vardag gjorde att jag förstod deras 

resonemang. Det bidrog till en avslappnad situation där de kunde resonera fritt utan att 

exempelvis behöva förklara intern terminologi.  

Larsson beskriver den kumulativa förståelse som successivt uppnås i takt med att 

antalet genomförda intervjuer växer. Detta bidrar ofta till de senare intervjuernas kvalitet 

samtidigt som processen medför risker.134 

Att själv ha varit en del av en verksamhet som man ska studera medför samma 

fördelar – och risker – som Larsson beskriver i sina resonemang kring forskarens stegvis 

ökade kunskap. Till riskerna hör faran för ”hemmablindhet” och att man därmed förbiser 

relevanta funderingar och resonemang där frågor värda att problematisera går förlorade. 

Medveten om detta har jag försökt balansera mellan de för- och nackdelar som min 

egen yrkeserfarenhet har medfört. En detalj värd att notera är dock att mycket av det jag 

nu berör i mina intervjuer inte var aktuella frågor när jag själv befann mig på 

redaktionerna – exempelvis frågor om användarskapat innehåll och journalistrollen i 

relation till webbpubliceringar. 

Intervjustudiens faser 
Som jag nyss har nämnt används ibland samtalsintervjuer som beskrivning på 

semistrukturerade intervjuer av det slag som jag har gjort, samtidigt som jag pekade på 

att en intervju aldrig följer ett vanligt samtals spelregler. Intervjun följer en struktur som 

har bestämts och kontrolleras av intervjuaren och där målet är att skapa en miljö där 

informanten kan uttrycka sina tankar och erfarenheter så ärligt och fritt som möjligt.135 

Vid utformningen av min frågemall var ambitionen att formulera så öppna frågor som 

möjligt för att i möjligaste mån få informanten att med egna ord definiera och beskriva 

sina tankar, och därmed inte styra deras val av exempelvis terminologi. Efter inledande 
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frågor om intervjupersonernas egen situation formulerades frågorna inom tre 

temaområden: synen på journalistrollen, synen på rollen och uppdraget inom public 

service samt synen på medborgarjournalistik och användarskapat innehåll (i nämnd 

ordning). Inom de två senare områdena kan man säga att frågorna i princip följer formen 

av en avsmalnande tratt där jag inledningsvis ställer relativt vida frågor för att senare bli 

mer specifik och detaljerad. Det var ett medvetet val att placera temaområdena i 

ovanstående ordning; jag ville få deras allmänna syn på journalistrollen och 

journalistiken för att sedan sätta det i relation till rollen inom public service. 

Avslutningsvis ville jag komma till medborgarnas olika publicistiska initiativ för att 

kunna iaktta hur synen på det relaterade till tidigare resonemang. 

I direkt anslutning till intervjuerna transkriberade jag inspelningarna och lyssnade 

igenom dem upprepade gånger. Som Lindlof påpekar136 är det i analysfasen viktigt att 

påminna sig om att informanternas utsagor aldrig kan betraktas som objektiva sanningar 

utan att de i hög utsträckning färgas av en socialt konstruerad retorik. Med andra ord kan 

man aldrig dra slutsatsen att intervjupersonerna presenterar en fullständig bild. I 

synnerhet krävs försiktighet vid tolkning av uttalanden om sådant som rör outtalad 

kunskap, utförs rutinmässigt och som en del av exempelvis en yrkesmässig vardag, vilket 

ju hög utsträckning är fallet för personerna i den här studien. 

Vid analysen sökte jag inledningsvis återkommande teman och resonemang genom 

att sortera, kategorisera och jämföra de olika delarna av materialet. Det har till stor del 

handlat om att som Larsson uttrycker det, söka det generella i det specifika, att söka 

relationer mellan svar som återfinns i olika delar av intervjuerna och att försöka skapa ett 

inre teoretiskt sammanhang137. Exempelvis var det intressant att iaktta skillnaderna i 

informanternas syn på samhällets medborgare när de resonerar om dem å ena sidan som 

publik, och å andra sidan (senare under intervjun) som potentiella publicister.  

Vid genomgången framträdde vissa dominanta uppfattningar och återkommande 

resonemang vilket styrde den fortsatta reduceringen av stoffet. Tolkningsprocessen ledde 

till en organisering av resultaten utifrån såväl förutsedda som oförutsedda spår. Vissa 

resultat framträdde när jag med avstamp i uppsatsens teoretiska grund sökte strukturer i 

                                                 
136 Lindlof, Thomas R. (1995), s. 165-167. 
137 Larsson, Larsåke (2000), s. 66. 



 54 

resonemangen, medan somliga av ”egen kraft” växte fram och tog gestalt som intressanta 

mönster. 

Resultatens giltighet och generaliserbarhet 
Undersökningen baseras på tio intervjuer med journalister anställda inom regionala 

och lokala public service-medier. Möjligheten att generalisera är beroende av såväl antal 

intervjuade personer som hur intervjupersonerna har valts ut.138 För att en undersökning 

ska uppnå rimliga krav på tillförlitlighet krävs att materialet är mättat. Ju fylligare 

empiriskt underlag, desto giltigare blir slutsatserna – under förutsättning att rätt 

informanter har valts ut.139 

Frågan är då i vilken grad dessa individers vittnesmål kan säga något om hur 

journalister i allmänhet uppfattar de frågeställningar som står i undersökningens centrum. 

Att dra några statistiskt hållbara slutsatser kring en hel yrkeskårs värderingar är inte 

realistiskt utifrån ett så begränsat urval. Däremot tror jag att resultatet säger en hel del om 

lokalt verksamma journalisters uppfattning om sin roll. Valet av intervjupersoner utgick 

från ambitionen att uppnå en så hög representativitet som möjligt när det gäller 

journalisternas ålder, utbildning, erfarenheter och år i yrket. Kvinnorna är 

överrepresenterade bland de yngre intervjupersonerna, men förklaringen är att det speglar 

det faktiska förhållandet på redaktionerna. 

Sammanfattningsvis begränsar sig denna studie till en liten grupp regionala 

journalister och resultatet har på ett plan en begränsad generaliserbarhet. Däremot tycker 

jag att jag inom mitt urval uppnådde en relativt hög mättnad – under de sista intervjuerna 

kunde jag konstatera att svaren endast i begränsad omfattning bidrog till nya 

infallsvinklar. Detta gör att jag tror att man skulle kunna uppnå liknande resultat med 

motsvarande informanter på liknande redaktioner runt om i landet. Ändå hade en önskan 

varit att göra fler intervjuer, och för att öka validiteten skulle jag då vilja inkludera även 

journalister på riksredaktioner. Det hade bidragit till bredare och kanske framför allt 

jämförande information om skillnader bland journalister på regional och nationell nivå.   

Trots det begränsade urvalet så fanns det bland de intervjuade journalisterna en 

intressant och påtaglig samstämmighet kring vissa frågor och resultatet pekar på ett antal 
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intressanta problemområden vilket gör att jag anser att undersökningen åtminstone kan 

utgöra en grund för vidare studier. 

Journalisturval och intervjuernas genomförande 
Intervjuerna genomfördes under juni, augusti och september 2009. För att göra ett 

urval kontaktade jag SR Värmlands kanalchef, Ulla Walldén, samt SVT Karlstads 

redaktionschef, Patrik Hamsch. Av dem fick jag en lista över samtliga anställda och 

information om respektive anställds ålder, utbildning, erfarenhet och så vidare. Utifrån de 

listorna valde jag ut fem personer på respektive redaktion som resulterade i en 

informantgrupp med största möjliga spridning i ålder, kön, erfarenhet och år på 

arbetsplatsen.  

Jag kontaktade journalisterna via e-post och samtliga utom en av de tio utvalda 

journalisterna ställde upp efter första kontakten. En elfte journalist kontaktades, istället 

för den som avböjt att medverka, och den personen ställde upp. Tio intervjuer 

genomfördes alltså med sex kvinnor och fyra män. Informanterna fick själva avgöra var 

de ville bli intervjuade och det resulterade i att sju intervjuer gjordes på arbetsplatsen (i 

separata samtalsrum), en genomfördes hemma hos journalisten, en på ett café och en 

hemma hos mig. 

Intervjuerna kan alltså beskrivas som semistrukturerade och utgick från en mall där 

dock de enskilda intervjuernas utveckling fick styra i exakt vilken ordning frågorna 

avhandlades och i viss mån vilken tyngd som lades på de olika temaområdena. 

De flesta intervjuerna tog cirka en timme, men ett par blev närmare en och halv 

timme långa. Informanterna informerades om syftet med intervjuerna, att jag spelade in 

dem på band och att jag avsåg att använda deras svar utan namnangivelse. Dock 

påpekade jag att de bör vara medvetna om att kollegor på redaktionen utifrån materialet 

kan förstå vem som har sagt vad. 

De intervjuade journalisterna 
Den empiriska undersökningen består av intervjuer med tio journalister.  

Hälften arbetar på Sveriges Radio Värmland och hälften på Värmlandsnytt, Sveriges 

Television. De intervjuade är mellan 28 och 62 år och har varit verksamma journalister 

mellan 2 och 33 år. Samtliga är eller har varit reportrar och flera kombinerar det med 
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arbete som programledare/nyhetsuppläsare samt olika planerings- och redaktörsuppdrag. 

Samtliga har tidigare varit verksamma inom medier som inte tillhör public service, såväl 

vid tidningar som TV4. 

Sex personer har en universitetsutbildning i journalistik, en har studerat journalistik vid 

en folkhögskola och tre av de intervjuade har ingen formell utbildning. 

I resultatredovisningen kallas journalisterna för A, B, C o.s.v. 

Journalist A: Kvinna 28 år 

Journalist B: Kvinna, 30 år 

Journalist C: Kvinna, 30 år 

Journalist D: Kvinna, 35 år 

Journalist E: Man, 43 år 

Journalist F: Man, 43 år 

Journalist G: Kvinna, 53 år 

Journalist H : Man, 57 år 

Journalist I : Man, 57 år 

Journalist J: Kvinna, 62 år 

Journalisternas arbetsplatser 
Sveriges Television, Värmlandsnytt 

Värmlandsnytt är Sveriges Televisions regionala nyhetsprogram i Värmland. 

Värmlandsredaktionen startade på 1970-talet och har idag 37 anställda men besparingar 

gör att antalet i början av 2010 minskar till 30.  

De programproducerande orterna inom SVT är indelade i tre nivåer:  

1. Lokalredaktion (med utrustning för att producera inslag, men inte ansvara för 

några sändningar) 

2. Produktionsort (med möjlighet till både nyhets- och allmän-tv-produktion) Hit hör 

Karlstad och sju andra orter 

3. Studioort (Stockholm, Göteborg och Umeå: med teknik för nyhets- och allmän-tv-

produktion samt studiolokaler för sändningar). 

Vid sidan av nyhetsproduktionen har Karlstadsredaktionen under flera år haft ansvar för 

riksprogram som exempelvis ”Fråga doktorn” och ”Landet runt”. 2010 flyttas den sista 

programproduktionen, ”Landet runt”, från Karlstad till Göteborg. Det innebär att det då 
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enbart återstår nyhetsproduktion i Karlstad: sex dagliga nyhetssändningar, tre på 

morgonen och tre på kvällen. 

Sveriges Radio Värmland 

Sveriges Radio Värmland sänder i kanalen P4 och är en av 25 lokala kanaler, som i 

princip motsvarar länsindelningen. De lokala kanalerna sänder lokalt mellan klockan 6 

och 18 på vardagar. På kvällar och helger sänds ett riksgemensamt utbud. 

SR Värmland har en redaktion i Karlstad med 32 anställda och en lokalredaktion i Torsby 

med två anställda. På vardagarna produceras elva nyhetssändningar, aktualitets-, 

underhållnings- och sportprogram i den lokala kanalen och på helgerna sex 

nyhetssändningar per dag. Utöver det producerar Karlstadredaktionen programmet ”P4 

Granskar” för P4 Riks. SR Värmland sänder även dagliga program på finska. 
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4. Resultat 
 

Ambitionen med det här uppsatsarbetet är att undersöka hur anställda inom Sveriges 

Radio och Sveriges Television definierar sitt public serviceuppdrag, framför allt hur de 

ser på relationen mellan sitt eget arbete i relation till dels användarskapat material, dels 

medborgarjournalistiska publiceringar på internet.  

Syftet är därför att undersöka public service-journalisters syn på sin roll och sitt 

uppdrag. I synnerhet fokuserar studien på journalisternas tankar kring yrket som 

profession och dess relation till vanliga människors ökade möjligheter att publicera sig på 

webben. 

Utifrån det vill jag försöka besvara följande konkreta frågeställningar: 

• Hur tolkar public service-journalister själva sitt public service-uppdrag och sin 

roll som journalist inom Sveriges Radio/Sveriges Television? 

• Hur ser public service-journalister på sin roll i relation till publikgenererat 

innehåll och så kallade medborgarjournalisters nyhetsförmedling och granskning? 

 

Resultatredovisningen följer en struktur som utkristalliserades vid analysen av 

intervjusvaren. Materialet kategoriserades utifrån de tematiska områden som blev tydliga 

vid genomgången av svaren och inom respektive tema har svaren analyserats för att 

utröna i vilken mån vissa uppfattningar framstod som dominanta eller ej. I anslutning till 

de olika resonemangen lyfts citat fram för att åskådliggöra exempel på vanligt 

förekommande uppfattningar. 

Journalistik – som kall eller brödföda 
Alla utom en av de intervjuade har varit verksamma som journalister under den största 

delen av sina yrkesliv, även om arbetet har skett inom olika medier. Den vanligaste 

förklaringen till yrkesvalet handlar om lusten att skriva och berätta, det handlar för flera 

personer om en drift att få uttrycka sig och förklara världen för en större publik. Ett par 

personer har också varit verksamma inom teatergrupper och ser en självklar koppling 

däremellan. 
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”Det var uttryckssättet snarare än journalistiken och det nyhetsmässiga 

som lockade. Sedan fick jag jobb och då blir det ju så att man kommer 

in på allmännyheter och jag tyckte det var intressant. Det var väl 

egentligen då som samhällsengagemanget kom. Det är inte så att jag 

alltid har varit driven att granska samhället, att jag har varit journalist 

från grunden, så har det aldrig varit för mig.” (Journalist D) 

 

I intervjuerna är det tydligt hur i stort sett alla har ett starkt engagemang för sitt arbete. 

När journalisterna beskriver sina drivkrafter är det några saker som återkommer: 

kreativitet, nyfikenhet, att få befinna sig i händelsernas centrum, att träffa mycket 

människor och att få vara en ”ögonöppnare” på folk. Ingen beskriver arbetet som 

”enbart” en inkomstkälla. 

 

”Att få träffa människor jag inte skulle få träffa annars och lära mig 

sådant jag aldrig annars skulle komma i kontakt med.”  (Journalist B) 

 

”Det är nog viljan att berätta, tror jag. Och så strävar jag nog efter 

någon sorts rättvisa, att skildra verkligheten på ett sätt att det leder till 

förbättring.”  (Journalist D) 

 

”Att få vara i ett klimat där det inte finns några exakta vägar för hur 

man ska göra ett jobb, där man kan komma långt med kreativitet.” 

(Journalist E) 

 

”Att få vara mitt i smeten, att man får veta vad som händer, lära sig 

saker och kunna berätta det snabbt.” (Journalist A) 

 

Som tidigare har nämnts är granskningsidealet mycket starkt bland svenska journalister, 

80 procent ser granskning som det viktigaste journalistiska uppdraget. Intressant att 

notera är därför att i princip ingen lyfter fram kritisk granskning och viljan att avslöja 
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oegentligheter som sin främsta drivkraft. Deras drivkrafter ligger mycket närmare 

pedagogens eller hantverkarens, för att använda Melin-Higgins språkbruk140. 

Granskning – ett ideal för andra 
För egen del beskriver alltså journalisterna annat än granskning när de sätter ord på vad 

som driver dem i yrkesutövningen. Samtidigt så finns den avslöjande journalistiken med 

som en tydlig idealbild – men inte för dem själva. Det beskrivs som en mycket viktig 

journalistisk uppgift och som en grund för yrkesutövningen, men utgör ingen stark 

motivation för dem personligen. Några av informanterna uttrycker sig till och med lite 

beklagande över att det granskande idealet är så förhärskande och därmed skapar en 

känsla av att övrig journalistik generellt sett har en lägre status. 

 

”Jag identifierar mig inte med de journalister som vill förändra 

någonting, det gör jag inte. Det är mer att jag trivs med den kreativa 

processen och platsen för nyfikenhet. (Journalist E) 

 

”Det [granskningen] är på något sätt riktlinjen för hur bra journalistik 

ska vara, kan jag tycka. Jag håller inte riktigt med om det. Jag tycker 

att journalistik behöver inte vara så man ryggar tillbaks i soffan, som 

på skjutjärns-sjuttiotalet. Att berätta en historia så att den når 

människor, det tycker jag är bra journalistik.” (Journalist C) 

 

”Jag kan bli avundsjuk på dem [som drivs av granskning]. Det vore väl 

kul om man alltid hade stora avslöjanden och alltid förbättrade världen 

och så.” (Journalist H) 

 
De flesta reagerar också ganska negativt på beskrivningen av journalistik som mer än ett 

arbete, som någon form av livsuppgift. Under intervjuerna svarade i princip alla med ett 

instinktivt nej när de fick frågan om de ser journalistiken som ett kall. Utifrån 

reaktionerna kan man dra slutsatsen att de förknippar ett kall med att vara ointresserad av 

uppmärksamhet eller pengar i yrkesutövandet, att man i första hand drivs av oegennytta 

                                                 
140 Melin-Higgins (1996) 
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och jobbet är en del av den personliga identiteten. 

 

”Jag har aldrig sett det som ett kall, jag är bara inne i yrket. Men det 

handlar mer om att jag är lat och bekväm, jag menar jag är ingen 

Günther Wallraff eller så.” (Journalist H) 

 

”Jag är inte journalist, jag jobbar som journalist, och det är en 

jätteskillnad. Jag vet att många är journalister, men det är inte min 

identitet. Jag har jättemånga andra saker som jag är intresserad av 

också och som identifierar mig, men jag är inte journalist.  

       (Journalist C) 

 
Till och med den journalist som var närmast att definiera sin yrkesutövning som en kall 

lade in en brasklapp inför de som verkligen ”är kallade”. 

 

”Alltså, man kan väl ibland känna det som ett kall: Det här vill jag 

berätta om och beskriva för att människor ska förstå sin omvärld bättre 

[…], men jag kan ju inte se det som ett kall så som det är i länder utan 

demokrati … Ibland tappar vi bort hur viktigt det är, vi behöver gå 

tillbaks till grunden. Varför gör vi det här? Jo, för vi vill engagera och 

få folk att ta ställning så vi kan ha en levande demokrati, vilket inte är 

självklart i alla delar av världen.” (Journalist G) 

 

Över huvud taget går det att i intervjuerna identifiera tydliga resonemang om olika 

”sorters” journalister med olika grad av engagemang och journalistidentitet. De flesta 

upplever att det inom kåren, och även på den egna arbetsplatsen, finns de som är ”mer” 

journalist än andra, och då syftas ofta på mer ideologiska förtecken. 

 

”De finns här på arbetsplatsen och man kan tydligt se vilka de är. De 

har en uttalad idé och ideologi om samhället, de känner instinktivt vad 

som är fel och rätt. De har en ideologi helt enkelt. Jag vet inte om 
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jobbet i slutändan skiljer sig åt. För mig är det viktigare att det blir ett 

bra jobb, men hur det kommer till är mindre viktigt, känner jag.” 

(Journalist E) 

 

”De behövs ju på en nyhetsredaktion, så det är jättetur att de finns och 

kan pusha på medarbetare på redaktionerna.” (Journalist D) 

 
En gränsdragning som kan urskiljas i samtalen om journalistrollen är alltså huruvida 

jobbet kan ses som något mer än ett vanligt arbete, uttryckt i termer som identitet, 

ideologi och kall. De flesta placerar sig själva och sin egen yrkesutövning en bit ifrån det 

granskande, världsförbättrande och idealistiska idealet.  

Ett par av de intervjuade journalisterna har till och med svårt att använda ordet 

journalist om sig själv. Båda personerna har arbetat länge i yrket, minst tio år, men har 

det gemensamt att journalistiken inte var ett område som de aktivt sökte sig till. I ena 

fallet handlar det om en administratör som efter många års arbete inom programföretaget 

ställdes inför att tvingas sluta eller gå in i programproduktionen. I det andra fallet halkade 

personen in i journalistiken via en arbetsmarknadsåtgärd. För båda känns beteckningen 

”reporter” mer bekväm än ”journalist”. 

 

”Jag tycker att det är skillnad . Det är mitt jobb, men jag tycker inte att 

jag är journalist. Journalister är folk som … Ja, det är väl mer en 

känsla, eller osäkerhet hos mig själv. Jag har gjort så många olika 

saker och hattar fram och tillbaka vilket gör att jag inte vilar i den här 

rollen. En person som är journalist är en person som är det därför att 

han vill  vara journalist.” (Journalist F) 

 

Båda hänvisar också till att de inte har någon formell journalistutbildning – samtidigt som 

de uttrycker en medvetenhet om att det inte är den enda nyckeln in till journalistvärlden. 

Parallellt med känslan av att inte vara en fullvärdig journalist finns ändå insikten om att 

deras övriga erfarenhet har ett värde. Den 62-åriga reportern som tidigare har haft olika 

arbeten inom och utanför programföretaget uttrycker en viss skepsis kring de nybakade 
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journalisterna som trots sin utbildning saknar mycket kunnande. 

 

”Jag vet ju att de kommer och frågar mig mycket, alltifrån hur man 

uttalar orter till olika ärenden som rör politik. Jag häpnade ju när jag 

var ute och åkte med en praktikant som inte visste skillnaden mellan 

länsstyrelsen och landstinget, alltså då höll jag nästan på att baxna.” 

(Journalist J) 

Öppenhet för andra jobb 
Samtliga intervjuade säger sig vara öppna för jobb utanför journalistiken. Flera av dem 

nämner möjliga alternativa sysselsättningar inom helt andra branscher, som exempelvis 

försäljning, hälsobranschen eller kultursektorn. Några stycken pekar specifikt på 

läraryrket som något de övervägde redan innan de påbörjade sin yrkesbana och som de 

också tycker är nära besläktat med det jobb de gör idag. De flesta ser inte heller några 

större problem med att ta det steg som ofta benämns som att ”byta sida”, att bli 

informatör eller liknande. Det betraktas snarare som en alternativ arbetsmarknad som 

ligger nära till hands för journalister.  

”Det är i alla fall den bild man har, att det är en naturlig väg för 

journalister att gå till informationsbranschen, jag menar, vilka andra 

jobb kan man få? Det hänger nog ihop med utvecklingen man ser här 

nu, det är varsel vartannat år […] Man funderar i förebyggande syfte 

över vad man skulle göra. (Journalist E) 

 

”Det beror lite på hur en informationstjänst skulle vara utformad, men 

interninformation skulle jag säkert kunna jobba med och viss 

information som riktar sig utåt också. Svårare skulle det vara att gå 

över till det mer ”reklamiga.” (Journalist D) 

 

”Ja, informatör kan jag tänka mig, men ingenting som jag inte tycker 

är spännande, det går inte. Så inte bara vilket företag som helst utan 

något som jag sympatiserar med liksom. Hade jag varit politiskt aktiv 

hade jag gärna kunnat jobba för ett parti.” (Journalist A) 
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Ett par personer nämner risken med att arbete som informatör skulle innebära att man blir 

bränd som journalist, men pekar på att det finns en stor skillnad mellan synen i 

Stockholm och på landsorten. 

”Karlstad är ju jättestor skillnad, än Stockholm alltså. Om man jämför 

Ekot med redaktionen här … Där kan man ju inte ens stå och prata med 

en moderat på Ica om man vill jobba kvar [skratt].” (Journalist B) 

 
Det är också intressant att notera att det hos några finns en större skepsis mot att jobba 

inom den kommersiella etermediesektorn än att bli informatör. 

 

”Informatör skulle vara intressant att pröva på. I övrigt skulle jag inte 

kunna tänka mig någon annan typ av radio, tv eller tidning. Jag skulle 

inte kunna jobba på TV4 eller något sådant som inte är public service, 

utan jag känner att nu när jag jobbar med journalistik så vill jag jobba 

med public service. För det är ju jätteviktigt.” (Journalist C) 

 
Sammanfattningsvis så går det att bland de intervjuade iaktta en tydlig bild av ”den 

andre” journalisten. Man ser sig själv som en viss typ av journalist – men det finns hela 

tiden någon som är ”mer” journalist, som uppfattas ha ett mer genuint patos och som är 

mer besjälad av granskning. Det är inte självklart något eftersträvansvärt, men det utgör 

en idealbild att förhålla sig till. Hos flera kan man också ana en känsla av att journalisten 

med ”ett kall” – med det stora avslöjandet i fokus – utgör ett rättesnöre, som man inte 

självklart vill anamma. 

Gemensamt för flera av de intervjuade verkar också vara att journalistjobbet snarare 

ses som en självförverkligande än en världsförbättrande profession. De flesta pekar på 

hur yrket ger möjlighet till utlopp för nyfikenhet och kreativitet, lärande och en möjlighet 

att få vara med i händelsernas centrum. Drivkraften att få berätta om viktiga saker nämns 

också, men ofta i en kontext av att få utveckla det egna uttryckssättet och tillfredsställa 

lusten att förmedla kunskaper och insikter. Detta märks också i resonemangen kring 

möjliga alternativa jobb. Att ”byta sida” upplevs inte som något särskilt problematiskt i 

sig – det handlar snarast om att hitta ett område som man brinner för. Bland de exempel 
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som nämns finns bland annat Sida och Vi-skogen. Men flera av de intervjuade kan också 

tänka sig helt andra jobb – bland dem som nämndes under intervjuerna återfinns så vitt 

skilda yrken som bilförsäljare, bröllopskonsult och caféinnehavare. 

 

Public service – ett svårfångat begrepp 
De flesta av de intervjuade journalisterna säger sig känna en påtaglig public service-

identitet och att det finns en stolthet i att jobba inom public service. Även de som tycker 

att det är svårt att sätta exakta ord på hur public service ska beskrivas refererar till en 

tydlig ryggmärgskänsla. Ingen av de intervjuade hade som journalistiskt mål att arbeta 

inom just public service. Som vi såg i tidigare avsnitt fanns en rad olika syften att bli 

journalist men ingen såg ett arbete inom public service som en drivkraft i sig. För flera 

handlar det om mer eller mindre slumpartade anledningar, en vanlig sådan är att de kom 

in i företaget via praktiken under utbildningen.  

 

”Det finns en enda orsak [till valet av arbetsplats]: Jag hade möjlighet 

att göra praktik på SVT – det är ju så man kommer in här. Jag bedömer 

nästan SVT som ett fort där man kommer in bakvägen via praktik eller 

något vikariat. Alla vi om jobbar här har mer eller mindre anställts på 

det sättet. Så har jag förstått att det är inom hela SVT, informella 

vägar.” (Journalist E) 

 
”Det är väl inte så idéburet att säga att det var här jag fick jobb … 

Men det är just så enkelt faktiskt. Det första som hände på 

journalistutbildningen var att facket kom dit och sa att det är hopplöst 

att få jobb, och får ni jobb blir ni utbrända och får värk i axlarna.[…] 

Men jag blev kvar och det är roligt.” (Journalist A) 

 

Ingen av de intervjuade journalisterna uttrycker alltså att de hade någon tydlig vision om 

arbetsplats eller område när de inledde sin journalistbana. Samtidigt är det tydligt hur i 

princip alla uttrycker att de känner sig hemma inom public service och att även 
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kollegorna verkar vara det. 

 

”Eftersom vi är många som har jobbat så länge, så finns det på något 

sätt i oss vad som är rätt och vad vi ska göra.” (Journalist G) 

 

”Det är sällan man stöter på någon som har hamnat fel. Det är en så 

pass tydlig stämpel på att det är public service man jobbar med så att 

de som söker sig hit vet vad det handlar om.” (Journalist I) 

 

När journalisterna ombeds definiera public service-begreppet framgår tydligt att det inte 

är oproblematiskt. Många drar lite på svaret och ironiserar i flera fall över att det känns 

lite ”klyschigt” att svara ”i allmänhetens tjänst”, trots att det är det första som dyker upp i 

huvudet. Flera pekar på att det är svårt att bli mer konkret än så även om de ”har en tydlig 

känsla av” vad en public service-hållning innebär. När de sedan utvecklar sina svar är det 

många som landar i resonemang om oberoendet som en central förutsättning. Några 

nämner frihet från staten, men de flesta pekar på det självständiga förhållandet gentemot 

ekonomiska intressen. Finansieringsformen upplevs alltså som avgörande, nämligen att 

vara licensfinansierad istället för beroende av annonsörer och sponsorer. 

 

”Jag skulle inte vilja vara beroende av pengar från företaget A, B eller 

C. Jag menar, vi är oberoende, vi kan alltså granska de olika företagen. 

Det tycker jag är helt fantastiskt skönt att det är på det sättet.”  

       (Journalist J) 

 

”Vi ska vara en trovärdig kompis nästan … Och det är svårt att vara 

trovärdig när man samtidigt ska sälja leverpastej, det funkar inte.” 

       (Journalist H) 

 

Objektivitet, oberoende, frihet och trovärdighet är vanligt återkommande 

beskrivningar av viktiga värden bland de intervjuade. Oavsett vilka specifika public 

servicekriterier som lyfts fram som centrala, så summerar de flesta med att det handlar 
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om ett demokratiskt uppdrag – att värna demokratin. De flesta refererar snarare till det 

mer ideologiska, demokratiska uppdraget än att exemplifiera med hur de anser att public 

service kan tillämpas i den praktiska journalistvardagen.  

      Public service-uppdraget som sådant diskuteras inte på redaktionerna i någon större 

omfattning. Diskussioner handlar i de flesta fall om väldigt konkreta publicistiska 

ställningstaganden – exempelvis om en omnämnd person ska namnges i en sändning. 

Ingen av informanterna har fått inleda sin anställning med någon kurs eller utbildning i 

vad journalistik inom public service innebär. De flesta säger sig också sakna en mer 

levande public service-diskussion på redaktionen. Av flera personer beskrivs 

redaktionerna vara präglade av de personer som har arbetat där länge och därmed har 

”public service-tänket” i sig – ett förhållningssätt som snabbt går i arv till nya 

medarbetare.  

Journalist inom public service 
Trots att många beskriver en tydlig public service-identitet så framgår att ”goda” 

journalistegenskaper anses vara oberoende av medium eller anställning. Det är svårt att 

peka på specifika ”public service-krav” som bör ställas på anställda inom SR eller SVT. 

Istället påpekar i stort sett samtliga att det som kännetecknar en kompetent och duktig 

journalist är oberoende av arbetsplats – men att public service-miljön i sig stöttar den 

goda journalistiken. 

”Jag tror att som journalist sätter man objektiviteten väldigt högt 

oavsett var man jobbar. Det är en grundförutsättning för journalistik – 

att man är fri och oberoende – men det kan vara lättare på ett public 

service-bolag att vara det. Man har modet att välja bort saker ibland.” 

(Journalist D) 

 

”Samma sak gäller för duktiga journalister i allmänhet: De ska vara 

drivande och granskande och försöka ta sig bakom allt gegg som 

kommer över oss i form av pressreleaser och strateger … Att man kan 

genomskåda det, vilket är svårt med det tempo som är idag.” 

(Journalist G) 
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”Exempelvis när det gäller mångfald … om jag hade jobbat på en 

annan redaktion så hade jag tyckt att det var lika viktigt, men nu så är 

det som att man har ett annat stöd i ryggen genom att man faktiskt 

måste spegla samhället som det ser ut.” (Journalist A) 

 

”Jag tror inte att det är någon skillnad. Nuförtiden hoppar man ju runt 

ganska mycket, alltså, många har jobbat på olika ställen. Det finns inga 

rågångar längre, som att om man har varit på kommersiella så kan 

man inte vara på public service.” (Journalist F) 

 

Sammanfattningsvis så uppfattar de intervjuade journalisterna att yrkesidealet är 

medieoberoende. Oavsett arbete på tidning, inom kommersiella etermedier eller 

programbolag inom public service så ska en ”god” journalist ha integritet samt vara 

objektiv, rakryggad och samhällsengagerad. 

Den ”vanliga” människans väktare 
När journalisterna ombeds beskriva hur de tänker sig sina tittare och lyssnare så ger de 

flesta en bred bild av i huvudsak medelålders och äldre, många pensionärer. De 

intervjuade lyfter också fram fördelen att få jobba med lokal- och regionaljournalistik 

eftersom det ger, eller borde ge, en närhet till lyssnarna och tittarna. Det är personer som 

följer sändningarna troget och som är intresserade av vad som händer runt dem – men de 

flesta tror att det finns mycket få ungdomar i publiken. 

 

”Om man ska plocka ut en genomsnittlig lyssnare på mina program så 

är hon 60 år, hon är sosse eller centerpartist och har ett ganska vanligt 

kneg – i kommunen eller sjukvården eller så. Hon bryr sig rätt mycket 

om att titta på Rapport och så.” (Journalist H) 

 

I det demokratiska uppdrag som journalisterna beskriver som centralt för public service, 

poängteras i flera fall ett ansvar för den ”lilla” eller den ”vanliga” människan.  

 



 69 

”Jag brinner för att få berätta människors historier som annars inte 

kommer fram. Inte att kanske avslöja stora oegentligheter, men att få 

fram berättelser som annars inte skulle höras. Att få lyfta röster, spegla 

grupper i samhället som är speciellt utsatta: invandrare eller 

handikappade …” (Journalist B) 

 

”Vi ska ju finnas till för alla, oavsett ålder, ursprung och åsikter, och 

alla ska få komma till tals. Vi ska se den lilla människan och då inte 

styras av ekonomiska eller andra intressen …” (Journalist C) 

 

”Som det heter på svenska: i allmänhetens tjänst – att man gör det 

utifrån den vanliga människans perspektiv … att man servar folket.” 

(Journalist I) 

 

”Vi är sämre än vi borde vara på att tänka igenom vad det egentligen 

är för lyssnare vi har. Vad vill de veta? Vad tycker de? Hur ska jag 

hjälpa dem att tänka i andra banor, att se saker på ett annorlunda 

sätt?” (Journalist H) 

 

Synen på sig själva som representanter för medborgarna, folket, tycks vara starkt rotad 

bland de intervjuade. De flesta uppfattar att public service-medier har ett särskilt ansvar 

för att skildra vanligt folk – vilka de ”vanliga” är får däremot sällan någon närmare 

beskrivning. Snarare framställs ett motsatsförhållande: De ”vanliga” är de som inte 

besitter exempelvis ekonomisk eller politisk makt. Den ”lilla” människan är då någon 

som befinner sig ännu längre bort från makten än den ”vanliga” människan – och som 

därför i ännu högre grad behöver public servicemediernas röst för att höras. 

Kontakt sökes 
Public service-uppdraget uppfattas innehålla ett särskilt ansvar för relationen till 

publiken. Samtidigt säger sig många sakna mer publikkontakt. De som tidigare har 

arbetat på dagstidningar säger sig ha haft mycket tätare läsarkontakt då, medan samtal 
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från tittare och lyssnare i det nuvarande arbetet hör till ovanligheterna. 

 

”Det var stor skillnad mot tidningen där man hade numret och 

mejladressen under artikeln varje dag.  Det verkar som att steget var 

kortare då till att höra av sig. När nyhetscheferna får tips försöker vi 

gärna nappa på det, för att visa att det lönar sig att höra av sig, men 

det verkar inte komma in så mycket åsikter och idéer.”  (Journalist A) 

 

”Jag tänker att vi måste ju göra väldigt könlösa grejer eftersom vi inte 

får någon som helst respons … åtminstone inte som når fram till mig. 

Lyssnarna känns väldigt anonyma.” (Journalist B) 

 

Publikkontakten upplevs med andra ord som en central men alltför sällsynt del av 

journalistuppdraget i allmänhet och public service-uppdraget i synnerhet. I det 

sammanhanget är det intressant att veta hur journalisterna uppfattar steget när publiken 

går från att vara mottagare till medskapare av innehållet. Innebär en strävan mot ökad 

publikkontakt automatiskt en positiv syn på att släppa över makt och resurser till 

lyssnarna och tittarna? 

Medborgaren som medproducent 
När de intervjuade journalisterna beskriver hur de idag använder lyssnarna och 

tittarna i sändningarna så handlar det i huvudsak om tillfällen när publiken förväntas 

reagera på journalisternas olika initiativ. Publiken förutsätts exempelvis medverka som 

intervjupersoner, tipsare, tävlingsdeltagare och i olika omröstningar. Dessutom nämns 

tillfällen då publiken har erbjudits möjlighet att chatta om ett visst ämne eller med en viss 

person. Ibland används också läsarnas/lyssnarnas egna bilder på webben eller i 

sändningarna – något som var vanligare när kameramobiltelefonerna var nya.  

På frågan om hur värmlänningarna mer aktivt skulle kunna medverka, associerar 

samtliga intervjuade till olika inslags- och programvarianter där journalisterna i större 

utsträckning finns ute bland folk, eller att i högre grad öppna kommentarsfunktioner på 

nätet. Exempelvis nämns en idé om att låta ett team från redaktionen bo på och sända från 

en camping i Nordvärmland under nästa sommar.  
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”Att mer aktivt söka upp våra tittare tycker jag vi är dåliga på. Vi 

pratar ju om att vi ska vara närmare tittarna, ute mer bland folk. Vi har 

kört en sändning utifrån och ska snart göra det igen, så det inte bara 

blir Karlstad utan att det når alla typer av människor på alla 

geografiska ställen.” (Journalist C) 

 

”Jag tycker inte att vi nyttjar dem så mycket som vi borde. Man kan ju 

alltid säga t.ex. ’Hör av dig om du har upplevt något liknande’, men det 

gör vi ju väldigt sällan. Vi hinner inte riktigt nu, det är väldigt högt 

tempo – det gäller ju att få loss fem inslag om dagen.” (Journalist I) 

Användarskapat innehåll – hot eller möjlighet? 
Ingen nämner möjligheten att mer aktivt bjuda in publiken i den redaktionella processen 

eller att i någon form låta dem delta som producenter eller medproducenter. Inför 

möjligheten att låta medborgarna bidra med exempelvis inspelat material från olika 

sammanhang ställer sig de flesta dessutom skeptiska. 

 

”Jag tycker att det är viktigt att de [lyssnarna] kan påverka radion, 

men jag vet inte om jag tycker att det är så viktigt att de hörs mer. 

Alltså mer än att de själva förstås uppskattar det väldigt mycket och 

kan göra det roligt att lyssna och att de känner att ’det här är vårt 

medium, vår röst’, på så sätt är det ju viktigt.” (Journalist B) 

 
Flera poängterar att mer aktiv medverkan från medborgarna låter spännande och skulle 

kunna vara en ”kul grej”, men att de ser en rad praktiska problem samt att det skulle 

påverka kvaliteten. Några pekar på att det då skulle krävas resurser för någon på 

redaktionen att fungera som redaktör för materialet. 

 

”För att det ska bli bra tror jag inte att vem som helst kan göra det 

faktiskt. Jag tror inte att man kan sätta en teknisk pryl i någons hand 

och tro att det ska bli bra, utan då krävs ändå att det finns en redaktör 
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och att de får utbildning och hjälp före och efter. Alltså det är ju inte 

bara att släppa det fritt.” (Journalist F) 

 

”Det är ju väldigt mycket jobb med det, för sätter man en bandspelare i 

händerna på folk som inte vet hur det funkar blir det otroligt mycket 

material. Men det är viktigt att människor får höras … de har ju inte 

det journalistiska tänket, och det är ju också en fördel. Samtidigt blir 

det väl inga stora avslöjanden av det, utan det blir på en annan nivå.” 

(Journalist B)  

 

”Jag tror det är svårt för tv kräver ett hantverkskunnande som inte är 

så lätt att … det kräver en känsla för mediet. Det är inget som man med 

automatik har och framför allt så passar det inte våra kortare 

sändningar. Vi kan ju konsten att berätta något på 1.30 eller 2.30 och 

det krävs tid för att lära sig.” (Journalist E) 

 

Hantverkskunnandet lyfts alltså fram av flera som ett hinder mot allt för omfattande 

medverkan från allmänheten. Flera av de intervjuade visar däremot ett genuint intresse 

för idén som sådan och vill gärna hitta lösningar för att komma närmare publiken, eller 

kanske snarare att få publiken att komma närmare journalistiken. Argument för ökad 

publikmedverkan handlar mest om att det är viktigt att folk ska få ”höras och synas” i sin 

egen radio- eller tv-kanal – få nämner att det faktiskt skulle tillföra journalistiken något. 

Medverkan skulle alltså vara för personernas ”egen skull”.  

Bland skeptikerna finns också en uppfattning om att journalistkompetensen innefattar 

mer än hantverket och att yrkesrollen inte kan ”säljas ut” hur som helst. 

 

”För det första kommer det in människor då som inte har public 

service-glasögonen på. Man vet ju inte var de kommer från, det är klart 

att deras intressen spelar roll och inte objektiviteten om de ska ut och 

ta bilder hur som helst. Man ska vara journalist och präglad av andan 

som råder inom företaget för att medverka i någon större utsträckning, 
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annars tappar man kvalitet och trovärdighet.”  (Journalist C) 

 

”Det här kan låta snobbigt, men de är inga utbildade journalister. Och 

ljudkvaliteten blir förmodligen rätt usel.” (Journalist H) 

 

”Man får inte underskatta att det är ju faktiskt ett yrke att vara 

journalist, man måste poängtera det. Det är förstås jättelockande att vi 

gör allt till en enda ”Lägg in dina egna saker”. Om man tar 

demokratiaspekten är det självklart jättebra att folk medverkar och 

engagerar sig och nischar sig på sina grejer – jag välkomnar det, men 

man måste se att det är ett jobb att vara journalist. Det är en 

profession.” (Journalist G) 

 
Publikkontakt är alltså något som efterlyses i större utsträckning av de flesta 

informanterna. Däremot är det få som ser det som ett sätt att förbättra journalistiken – 

istället verkar användargenererat material betraktas som en eftergift till lyssnare och 

tittare som vill höras och synas. Utifrån journalisternas perspektiv är det mer önskvärt att 

ha en publik som reagerar på journalisternas initiativ än det omvända.  Detta kan ha ett 

samband med journalistens bild av sig som representant för den ”vanliga” eller ”lilla” 

människan. Radio- och tv-hantverket beskrivs som allt för komplicerat för att det ska vara 

möjligt att i någon större utsträckning kunna bjuda in publiken i produktionen. Dessutom 

uttrycker de intervjuade att de vill ha respekt för det kunnande som journalistprofessionen 

innebär. 

Medborgarjournalistik – en allmänhet i tjänst 
I resonemang kring en ökad medverkan från lyssnare och tittare framhåller alltså de 

flesta journalisterna vikten av kontakt med och synliggörande av publiken, men samtidigt 

finns en känsla av att kvalitet skulle gå förlorad om inblandningen i produktionen blir för 

stor.  

Liknande tankegångar kommer fram vid diskussion om människors egna möjligheter 

att publicera sig på internet, i olika former av ”gräsrotsjournalistik”. De flesta är positiva 

till medborgarnas ökade möjlighet att själva uttrycka sin kunskap, sina tankar och åsikter 
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på nätet. Framför allt de yngre journalisterna lyfter fram fördelar med att kanaler utanför 

de traditionella medierna öppnar möjligheter för fler att komma till tals. 

 

”Folk lär sig tänka och granska saker själva. Det tror jag är nyttigt, att 

granska och uppmärksamma och fundera på bakomliggande orsaker, 

och inte svälja en sanning hela tiden.” (Journalist C) 

 

”De är ju en ganska heterogen [sic!] massa, journalisterna, som har 

sin bakgrund och sina ideal, sin nyhetsvärdering. Man ärver 

bedömningar av varandra så jag tror att det är jättebra för mångfalden 

att vem som helst kan uttrycka sig.” (Journalist A) 

 

”Man blir väldigt enkelspårig som journalist. Man umgås med 

journalister, med medelsvenssons, akademiker … Jag har inga 

invandrarkompisar, nästan inga homosexuella kompisar, jag känner 

ingen som sitter i rullstol. Det är ett stort problem.” (Journalist B) 

Gamla grävare i ny skepnad 
Internets bidrag till mångfalden hyllas alltså av de flesta intervjuade, liksom det faktum 

att publiceringarna hjälper journalister i deras research och sökande efter källor. Ett par 

journalister lyfter fram att själva fenomenet med grävande medborgare inte är något nytt, 

det har alltid funnits aktiva människor utanför journalistiken som har sett sig som 

granskare av makten. Det nya är möjligheten att själva publicera resultatet av sitt arbete – 

tidigare har det inte funnits några självklara forum för de personerna. 

 

”Det är ju en slags modern insändarsida. […] Det skulle kunna tillföra 

någon slags breddning av debatten, att det kommer fram sådana – men 

jag tycker samtidigt inte att de skulle ha svårt att komma fram i media. 

Om man driver en fråga så är det inte speciellt svårt att engagera 

någon journalist i det om de vill. De som har svårt att komma fram är 

ju de som har rättshaveristämpel på sig, och det är kanske bra om de 

inte kommer fram.” (Journalist G)  
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Samtidigt betonas behovet av att faktiskt göra skillnad mellan journalistik och 

medborgarnas publiceringar på exempelvis bloggar och forum. 

 

”Det är väl fantastiskt om inte journalisterna har ensamrätt på 

verkligheten … det behövs någon som ifrågasätter och kan utmana det. 

Men jag ser en fara i att det blandas ihop med journalistik.”   

       (Journalist B) 

 

Journalist E uttrycker också en farhåga kring sammanblandningen med journalistik och 

motiverar det med att det som publiceras på sociala forum är okritiska partsinlägg och 

tyckande. 

I sammanhanget är det intressant att i stort sett ingen av de intervjuade säger sig använda 

bloggar, facebook, forum eller andra sociala medier för att få nyhetsidéer eller uppslag på 

nyheter. Samtliga beskriver sig som mycket flitiga och vana internetanvändare – men det 

handlar främst om att söka fakta via google, i databaser eller på exempelvis 

myndighetswebbplatser. Ett par personer använder facebook, men bara privat och någon 

enstaka läser bloggar inom privata intresseområden. I det redaktionella arbetet ingår 

däremot inte över huvud taget rutiner för att följa eller delta i sociala medier eller andra 

medborgarstyrda forum på internet och som den främsta förklaringen nämns brist på tid. 

 

”Jag tänker att jag skulle bli bättre … mitt mål är att samla ihop en 

massa bloggar och ha koll på dem regelbundet för jag är helt säker på 

att man skulle kunna hitta jättemycket där. Men det är en tidsfråga.” 

(Journalist A) 

 

”Vi har inte riktigt tid att sitta på arbetstid och titta runt på sånt, det 

tror jag är för nytänkande för oss.” (Journalist C) 
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”Hur ska det gå till? Hur många ska vi läsa? När ska vi läsa? Ska vi 

avdela arbetstid till det? Jag tror det finns hur mycket tips och idéer 

som helst därute, men det är inte lätt att få in dem.”  (Journalist F) 

 

Hos i princip samtliga intervjuade finns en känsla av att de, eller redaktionen, borde öka 

kunskapen om och närvaron i sociala medier, men det upplevs inte som en prioriterad 

fråga. Det är inte en fråga som diskuteras på redaktionen eller som någon upplever att 

kollegor och redaktionsledning känner stress inför. 

 

”Jag funderar ibland: Pågår det någon debatt nu som jag inte vet om? 

Men så tänker jag att inga andra medier har det, men beror det på att 

de inte vet om det eller finns den inte? Det kan ju pågå sådana debatter 

som inte jag vet om och som inga andra journalister heller har hajat.” 

(Journalist G) 

 

Bloggaren som journalist? 
Flera lyfter fram att det bland exempelvis bloggare finns duktiga researchers och 

skribenter, och som både i metod och presentation utför ett journalistiskt hantverk. Att 

beskriva var gränsen går mellan en journalist och en ickejournalist är däremot 

problematiskt för de flesta. Här återkommer resonemang om journalistens yrkeskunskap 

och erfarenhet. Formell utbildning betraktas inte som en nödvändighet, däremot ett djupt 

rotat etiskt förhållningssätt och kritiskt tänkande – egenskaper som det är underförstått att 

de flesta bloggare och ”vanliga” nätpublicerande personer inte har. 

Resonemang om trovärdighet är något återkommande bland samtliga intervjuade och 

i synnerhet när de ska försöka definiera gränserna mot journalistiken. De flesta håller 

med om att det finns likheter mellan journalistik och det som produceras av en person 

som inte arbetar åt ett traditionellt massmedium, men som både i metod och presentation 

arbetar journalistiskt och som sedan publicerar sig, exempelvis på nätet. Däremot finns en 

stark uppfattning om att en viktig beståndsdel saknas i jämförelse med den traditionella 

journalistiken: trovärdighet.  
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”Man vill ha ett varumärke som säger att här får jag information om 

det som har hänt och jag får det på ett korrekt sätt. Här är det några 

som har valt åt mig i det stora bruset och jag litar på de människorna. 

Det är vår framtid, det måste vi kunna ge. Trovärdighet, förtroende och 

public service. Här får man något som är kvalitetssäkrat.”   

       (Journalist G) 

 

”Det är skillnad på vad en redaktion gör och vad en enskild person 

gör. En redaktion vet man ju på något sätt vad man kan förvänta sig av 

och vad de står för.” (Journalist F) 

 
Sveriges Televisions och Sveriges Radios upparbetade förtroende skänker alltså 

pålitlighet och tillit till journalisternas arbete, medan de ”självutnämnda 

medborgarjournalisterna” uppfattas ha trovärdighetsproblem. Åsikten är att de ska 

behandlas som vilken annan källa som helst – som ska dubbelkollas och värderas av 

journalisterna.  

I gränslandet – bland gräsrotsgranskare och medborg armurvlar 
I resonemangen kring internet och dess möjligheter för andra än journalister att publicera 

sig uttrycker de flesta hur det också har bidragit till en oöverskådlig ström av 

information. I detta överflöd betraktas fortfarande journalistiken som något begripligt, 

medan flera av de intervjuade talar om det andra som ”ett brus” – något som i synnerhet 

de vanliga medborgarna har svårt att orientera sig i. 

 

”Så länge man som medborgare lär sig att sålla och ta del av saker på 

ett ifrågasättande, kritiskt sätt så är det väl bra med all information. 

Men har man svårt för det kan det nog bli information i överflöd och 

man kan bli vilseledd.” (Journalist D) 

 

Tidigare har det framgått att sociala medier och medborgarjournalistiska publikationer på 

internet på flera vis välkomnas av de intervjuade. Det ses som en möjlighet till ökad 

mångfald och som ett sätt för människor att få uttrycka sina åsikter, tankar och 
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kunskaper. Problemen som nämns har i hög grad med trovärdighet, källkritik och etik att 

göra. De självutnämnda publicisterna på nätet har en berättigad existens – för sin egen 

skull. Däremot är informanterna, med något undantag, övertygade om vikten av att inte 

blanda ihop den verksamheten med den traditionella journalistiken. 

 
”För mig är det ett hedersbegrepp, nästan. Jag är väldigt stolt över att 

vara journalist och jag tycker att jättemycket inte är journalistik. För 

att definiera vad som är vad, måste man veta vad syftet är med det som 

görs. Det kan finnas jättemycket spännande saker i det, men det är inte 

journalistik.”  (Journalist H) 

 
”Har man väl gjort likhetstecken mellan journalistik och bloggar och 

olika texter på nätet som inte är journalistiskt publicerade, så är det 

nog lätt att göra likhetstecken åt andra hållet när man börjar bli 

besviken på uppgifter i bloggarna …” (Journalist D) 

 

I princip samtliga intervjuade tror att framtidens journalistik – och public service i 

synnerhet – handlar om att vara ordningsskapare och filter i ”informationsbruset”. 

Journalisterna ser sig som självklara och trovärdiga gatekeepers i ett allt mer komplext 

informationssamhälle. Det verkar finnas en utbredd uppfattning om att ”vanliga” 

människor inte klarar av att själva sortera bland det ökande antalet källor.  

 

”Journalistiken blir ännu viktigare. Det blir besvärligare för oss, men 

vi måste försöka. Vi måste göra det som folk inte orkar: Ta reda på vad 

som är sant, vad det är för syfte med att det kommer fram och allt 

sånt.” (Journalist H) 

 

”Vi bidrar med det totala: bra texter och bilder – det får du inte i det 

allmänna bruset. […]Man måste ha en särskild förmåga att kunna ta ut 

det väsentliga och göra det begripligt. Det kanske inte alla fixar som 

bara vevar igång sina bloggar.” (Journalist I) 
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”Den är viktig [mediernas filterfunktion] eftersom strömmen av nyheter 

och information redan är obegränsad och fortsätter öka. Jag tror att 

för vanligt folk som vill ha sin dagliga dos av nyheter från när och 

fjärran så är de vanliga redaktionerna och medierna nödvändiga. 

Skulle de försvinna och man bara blir hänvisad till bloggosfären så är 

det ju mycket svårare att få någon bredd på innehållet – och det är 

klart att det är public service funktion och ansvar.”  (Journalist F) 

 

”Public service måste ju få vara kvar därför att det är viktigt som 

motförhållande till allt det där som bubblar.” (Journalist J) 

 

Det är alltså inte granskning som informanterna förutspår kommer att bli det främsta 

konkurrensmedlet i framtidens journalistik utan snarare funktionen som guidande 

gatekeeper och folkbildande filter. Dessutom pekar flera på att de alternativa kanalerna 

borde stimulera den traditionella journalistiken att öka kvaliteten – både på grund av den 

ökande konkurrensen och att lyssnarna och tittarna enkelt själva kan kontrollera det som 

rapporteras.  

”Det kan säkert sporra oss att bli bättre på samma sätt som när TV4 

kom och vi fick konkurrens där. Å då är det ju viktigt att vi är väldigt 

korrekta så att vi behåller vår trovärdighet.” (Journalist D) 

 

”Det är klart att det ger tittarna mer möjlighet att vara kritiska mot 

journalister och journalistiken. Tittarna kan ju snabbt kolla fakta nu, så 

det gör ju att man får skärpa sig som journalist så att man inte gör 

några fel med källkontroll och så vidare.” (Journalist E) 
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5. Slutsatser och diskussion 
Det centrala i den här uppsatsen har varit att undersöka journalistikens gränsland. 

Eller mer specifikt uttryckt, hur journalister själva definierar kärnvärdena i sin 

verksamhet i relation till nyare former av publiceringar, där publicisterna kan vara vem 

som helst som anser sig ha något att berätta. Jag ville veta om journalisterna ser 

användarskapat material och gräsrotsjournalistik som något berikande för den 

traditionella journalistiken eller om det snarare betraktas som ett hot. En viktig fråga har 

också varit om journalisterna över huvud taget anser det viktigt att definiera sin yrkesroll 

och sin yrkesutövning i förhållande till exempelvis bloggares journalistikliknande 

verksamhet.  

I kapitel två har jag redogjort för tidigare forskning om både public service och 

journalistyrket som profession och ideal. Studier av journalistrollen, som exempelvis 

Deuze, Singer och Bishop141 har bidragit med, berör i hög utsträckning förhållanden inom 

kommersiella medier och relationen till marknadskrafter – inte sällan i en brittisk eller 

amerikansk kontext. Det är, med några undantag142, svårt att hitta journaliststudier 

utförda på lokala och regionala redaktioner, även om Nygren i viss mån har bidragit med 

det. Många studier är också inriktade på produktionsvillkor liksom strukturella och 

organisatoriska betingelser, som exempelvis redaktionella förhållanden och processer 

eller utvecklingen av journalisternas arbetsuppgifter i relation till teknikutvecklingen.  

Den här undersökningen utforskar istället begreppet journalistik utifrån journalistens 

eget perspektiv. Journalisterna i studien verkar dessutom inom public service på den 

lokala och regionala nivån vilket jag anser motiverat och extra intressant just med tanke 

på att det är ett relativt obeforskat område. Om och i så fall hur den lokala placeringen 

påverkar journalisternas resonemang är dock självklart svårt att ta hänsyn till eftersom det 

här inte är en jämförande studie.  

Jag valde att intervjua public service-journalister därför att deras uppdrag är det bäst 

definierade inom journalistkåren. För public service-journalister handlar yrkesidentiteten 

inte enbart om den egna synen på journalistisk yrkesutövning – arbetet regleras av mer 

eller mindre tydliga ramar i och med programbolagens sändningsavtal med staten. 

                                                 
141 Deuze (2005) och (2007), Bishop (1999) och (2004) samt Singer (2007)  
142 Exempelvis Nygren (2008b) och (2008c) 
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Avtalen talar dessutom om vikten av fri åsiktsbildning och att utrymme ska ges åt många 

åsikter och meningsyttringar, vilket gör det ännu mer intressant att studera just public 

service-journalisters syn på publikens publiceringsbidrag – inom eller utanför de 

traditionella medierna.143  

Journalistiska ideal 
Jag har tidigare pekat på att journalisterna under det senaste decenniet har fått en 

alltmer samstämmig bild av sitt uppdrag och av svenska journalister beskrivs granskning 

av samhällets makthavare som den främsta uppgiften. Till viss del kan detta ideal sägas 

omfatta även informanterna i denna studie – dock med ett viktigt tillägg: De ser 

granskning som det främsta journalistiska idealet, men inte i sin egen vardag utan främst 

för andra. De flesta nämner alltså en idealjournalistik som de inte själva anser sig utöva 

eller ens prioritera, och kanske ännu mer intressant: som flera inte heller säger sig vilja 

utöva. Idealjournalistiken – den mest ansedda journalistiken – utgör alltså inget ideal i 

form av journalistik som informanterna strävar efter att själv få ägna sig åt. Snarare finns 

det en allmän uppfattning om att granskning utgör ett generellt ideal inom den egna 

kåren, ett ideal för andra men som inte prioriteras i det egna arbetet. Av flera uppfattas 

dessutom detta granskningsideal som något stressande, något man uppfattar att man bör 

leva upp till även om den egna drivkraften saknas. Här kan det vara intressant att 

återkomma till frågan om i vilken mån uppfattningen påverkas av att reportrarna arbetar 

lokalt. En fysisk närhet till publiken och de händelser som bevakas bidrar troligtvis till en 

annan syn på uppdraget. Rent praktiskt riskerar den lokala journalisten i högre 

utsträckning att stöta på personer som har utsatts för granskning, vilket kan bidra till en 

mer försiktig hållning.   

Public service-idealet 
Att arbeta inom public service är en hederssak för majoriteten av de intervjuade. De 

ser uppdraget som mycket viktigt. Det är också intressant att konstatera att informanterna 

verkar känna en närmare identitet med sitt public service-uppdrag än med själva 

yrkesrollen som journalist. De flesta ser inga problem med att lämna journalistiken – men 

                                                 
143 Regeringsbeslut U2006/9515 samt U2006/9499 
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nu när de är journalister så är arbete inom public service i princip det enda de kan tänka 

sig. 

 Samtidigt har de intervjuade svårt att definiera exakt vad uppdraget innebär – i 

synnerhet i relation till annan journalistisk verksamhet. Snarare anses den goda 

journalistiken och de goda journalistegenskaperna vara universella i så måtto att de är 

oberoende av medium eller arbetsplats. Samma egenskaper krävs för att vara en duktig 

journalist oavsett om du arbetar inom eller utanför public service. Oberoende, 

objektivitet, frihet och integritet är egenskaper som lyfts fram och som anses vara något 

man har eller ej, och som inte är sammankopplat med arbetsplatsen. 

Detta faktum, att man å ena sidan har svårt att definiera specifika public service-

karaktäristiska kvalitetskriterier för en journalist, kan te sig lite märkligt i skenet av att 

informanterna samtidigt identifierar sig mer med arbetet inom public service än med 

journalistrollen i sig. En förklaring kan finnas i att arbete inom SR och SVT fortfarande 

har mycket högt anseende, i synnerhet bland de lite äldre anställda. På den lokala 

marknaden finns dessutom få konkurrerande prestigearbetsplatser, vilket gör att public 

service-redaktionerna befinner sig högt upp i den regionala ”karriärtrappan”.  

Informanternas uppfattning är också att public service-företagen ger ett större stöd för att 

arbeta efter de goda journalistidealen än vad andra arbetsplatser gör.  

Publikkontakt 
Samtliga intervjuade anser att public service-medierna har ett särskilt stort ansvar i 

relationen med samhällsmedborgarna i allmänhet och publiken i synnerhet. Majoriteten 

säger sig vilja ha mer publikkontakt och ser det som centralt att utöva en journalistik som 

är angelägen för värmlänningarna och bedrivs nära ”vanligt folk”. Flera pekar på att 

lyssnare och tittare förhållandevis sällan hör av sig till redaktionen och att det är något de 

vill ha mer av. Samtidigt är det tydligt att det som i första hand avses med ”ökad 

publikkontakt” är att publiken ska bli bättre på att reagera på journalisternas och 

redaktionernas initiativ. Publiken ska ringa in, tipsa om nyheter, delta i tävlingar och låta 

sig intervjuas i olika frågor. Önskan om att komma närmare publiken handlar därmed i 

hög utsträckning om att knyta publiken närmare mediet. Det är publiken som ska närma 

sig journalistiken – inte tvärtom. 



 83 

Det som efterlyses kan beskrivas som en interaktivitet med tydliga hierarkiska 

förtecken. Det är tydligt vem som bjuder in och sätter upp spelreglerna – alltså vem som 

agerar och vem som reagerar. 

Publikmedverkan = i verkliga livet 
Det är också tydligt att ”journalistik närmare folk” handlar om initiativ i verkliga livet 

– exempelvis att sända från olika platser ute i länet, att ha mobila reportrar och så vidare. 

Möjligheten att använda internet som kommunikationskanal omnämns, men lyfts inte 

fram som något prioriterat. Det handlar främst om att publicera läsar-/lyssnarbilder och 

att exempelvis låta publiken chatta med gäster i studion. Som Domingo et al144 tidigare 

har konstaterat är det främst i sista fasen av journalistiken, i tolkning av publiceringarna, 

som publiken släpps in.  

Användning av eller närvaro i sociala medier lyfts inte fram som prioriterat av någon 

informant – det ses över huvud taget inte som ett verktyg för kontakt med medborgare 

och publik. Bland några finns en känsla av att det skulle gå att hitta nyhetstips och idéer 

där, om det fanns tid och resurser. Däremot ses inte sociala medier i första hand som ett 

sätt att aktivt interagera med medborgarna. Helt klart råder fortfarande en lite nyvaken 

inställning till exempelvis sociala medier. Samtliga informanter beskriver sig som vana 

internetanvändare, men nyttjandet är främst inriktat på research och faktainsamling. Här 

är frågan om intervjuer med reportrar på riksredaktionerna skulle ge ett annat resultat. 

Webben som kommunikationsplattform har använts mer utvecklat och under längre tid på 

de nationella redaktionerna. Dessutom kan man fundera på om journalister på nationell 

och internationell nivå som per definition har ett större avstånd till publiken, därmed 

också har en lägre tröskel till publikkontakt via exempelvis sociala medier. 

Lokaljournalistiken har en mer utpräglad tradition av att reportrarna ska finnas ute i 

närsamhället för att möta läsarna och lyssnarna. För de lokala journalisterna kan en 

satsning på kontakt via sociala medier därmed upplevas som en distansering till publiken. 

För riksredaktionerna däremot erbjuder de nya kanalerna en möjlighet att nå en publik de 

inte hade kunnat ha kontakt med på annat vis. 

                                                 
144 Domingo, David et al (2008) 
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Publikmedverkan är alltså något som efterlyses i större utsträckning, förutsatt att det 

sker på journalisternas initiativ och villkor. Det främsta argumentet handlar dock inte om 

att det skulle förbättra den journalistiska kvaliteten, utan att det är för lyssnarnas och 

tittarnas egen skull. Personifieringen lyfts fram som en eftergift åt viljan hos publiken att 

få se vanliga människor och att de ska uppleva sig vara nära programmet eller kanalen.  

 

En allmänhet i tjänst? 
I förlängningen av önskan om en mer aktiv publik uppstår frågan om var 

journalisterna anser att gränsen går för den journalistiska verksamheten och hur de ser på 

människors egna möjligheter att publicera sig. 

Inledningsvis kan konstateras att de flesta ser positivt på att ”vanligt folk” får ökad 

möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Informanternas argument för detta kan 

sammanfattas i följande punkter: 

• De bidrar till en generell mångfald och ett breddat utbud vilket är positivt 

utifrån demokratiska perspektiv. 

• Det är bra att medborgarna får tillgång till egna kanaler och fler källor. 

• Homogeniteten inom journalistkåren ger ett likriktat utbud – vilket 

kompenseras av medborgarnas egna publiceringar och kanaler. 

• Personer med specialist- och expertkunskaper kan via publiceringar på 

internet bidra till fördjupad kunskap inom olika fält. 

 

Samtidigt som positiva aspekter lyfts fram så är de flesta informanterna noga med att 

betona skillnaden mellan den här formen av publiceringar och ”riktigt” journalistik. 

Tidigare nämnda undersökning bland tidningsjournalister av Cedersjö och Gustavsson145 

som visar att användarskapat material samtidigt uppfattas som ett hot och en möjlighet, 

kan alltså sägas överensstämma med känslan hos informanterna inom SR och SVT. Även 

om journalisterna har svårt att definiera någon specifik kvalitetsskillnaden mellan den 

egna verksamheten och ”det andra” så finns en skepsis mot att i allt för hög grad släppa 

in icke-journalister i den journalistiska produktionen. Det gäller så väl användarskapat 

                                                 
145 Cedersjö, Johan & Gustavsson, Roger (2009) 
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material inom de traditionella medierna som olika former av medborgar- eller 

gräsrotsjournalistik i exempelvis nya kanaler på internet.  

De främsta argumenten mot ett vidgat journalist- och journalistikbegrepp handlar om 

medborgarnas: 

• Brist på trovärdighet 

• brist på hantverkskunnande (intervju- och berättarteknik, researchkunskap etc)  

• brist på objektivitet 

• brist på etiskt förhållningssätt 

• brist på källkritisk kompetens 

• brist på tekniska kunskaper. 

 

Flera av informanterna sammanfattar ovanstående punkter med att journalistiken 

faktiskt utgör en egen profession som kräver respekt. I de intervjuades ögon råder det 

ingen tvekan om att journalistyrket ska betraktas som en egen profession. 

Argumentationen knyter an till både Zelizers essentialistiska beskrivning146 av för yrket 

nödvändig kunskap, och till den mer normativa gemensamma värdeuppfattning som, 

enligt Deuze147, utgör grunden i en yrkeskårs ideologibygge. Det finns ett tydligt behov 

hos journalisterna att markera skillnad mellan journalistik och olika former av 

gräsrotspubliceringar. Sanningsbegreppets överordnade roll inom journalistiken utgör en 

tydlig grund för kritiken mot icke-journalisterna. Första punkten ovan, brist på 

trovärdighet, handlar om just en diskvalificering av bloggvärldens syn på kollektivt 

skapad sanning. 

De varianter av revirbildande som beskrivs inom professionsforskningen är med 

andra ord tydliga, liksom de stängnings- och uteslutningsmekanismer som används för att 

markera professionens gränser148. Enligt de intervjuade är det fortfarande journalistiken 

som står för den samhällsrelevanta bevakningen och som har kunskap och insikt nog att 

förse vanliga människor med nödvändig och trovärdig information. Medborgarnas egna 

publiceringar betraktas i första hand som något som ska tillfredsställa vanliga människors 

lust och vilja att uttrycka sig – inte som något som tillför väsentliga kvaliteter till 
                                                 
146 Zelizer, Barbie (2004) 
147 Deuze, Mark (2007) 
148 Selander, Staffan (red) (1989) 
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journalistiken. Det bidrar till en mångfald – men som ett komplement till journalistiken 

snarare än som en utveckling av den. Lite raljerande kan journalisternas uppfattning om 

internetbaserade, journalistikliknande publiceringar beskrivas som att folk får en egen 

kanal att ”leka i”, att verksamheten spelar i en annan division och inte har särskilt mycket 

att göra med den traditionella journalistiken. 

Det är intressant att jämföra de publicistiska drivkrafter som journalisternas säger sig 

ha och de som tillskrivs publiken. Som det beskrivs ovan nämns inte publikmedverkan 

som motiverat av kvalitetsskäl. Istället handlar det främst om att tillgodose läsarnas och 

lyssnarnas önskan att bli publicerade och synliggjorda. Detta kan närmast beskrivas som 

en projektion av journalisternas egna skäl för att bli journalister: Ingen av de intervjuade 

hade journalistyrket som ett hägrande karriärmål (dock ska noteras att det ändå hos 

samtliga finns ett stort engagemang för yrket). Samtliga lyfter fram möjligheten att få 

uttrycka sig, informera, vara kreativa, att lära sig nya saker och att få befinna sig i 

händelsernas centrum som centrala motivationsfaktorer. De flesta beskriver 

journalistyrket som något som bidrar till ett självförverkligande och en möjlighet att få 

utlopp för den egna kreativa lusten. De erkänner alltså indirekt att de närmade sig 

journalistiken med samma motiv som publiken sägs ha. Skillnaden är att journalisterna 

nu har lyckats ta sig igenom det svårdefinierade, men ivrigt värnade, nålsöga som utgör 

en port in i journalistikens finrum. 

Murbygge inom och runt journalistiken 
Journalisterna upplever uppenbarligen ett behov av att bygga staket kring den riktiga 

journalistiken för att bevara ensamrätt och auktoritet inom området. Samtidigt som de 

journalistiska kvaliteterna inte kan härröras till vare sig arbete vid ett specifikt medium, 

företag eller en viss verksamhet – så anses det ändå viktigt att slå vakt om journalistiken 

som sådan. Alla beskriver att det finns många vägar in i journalistiken och att det 

fortfarande inte finns krav på utbildning eller formell kompetens. Vem som helst kan 

alltså bli journalist – men vem som helst tillåts inte vara journalist. Trots utvecklingen 

mot det redaktionssamhälle som Hartley149 beskriver är det tydligt att journalistik, av de 

intervjuade journalisterna, betraktas som en verksamhet skiljd från amatörernas 

                                                 
149 Hartley, John (2000) 
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berättelser om världen.  Journalistiken får mycket av sin trovärdighet från den etablerade 

uppdragsgivaren och publikationen – inte av en viss metodologi eller presentation. En 

reporter inom ett etablerat medium kan alltså sakna såväl utbildning som tidigare 

erfarenhet men ändå anses besitta trovärdighet i och med det faktum att hon arbetar inom 

exempelvis Värmlandsnytts redaktion.  

Som tidigare har nämnts verkar också de intervjuade journalisterna mer besjälade av 

public service-uppdraget än av journalistyrket i sig. Public service-journalistiken ses som 

något viktigare och mer relevant än övrig journalistik. 

Detta behov av gränsdragningar och uteslutningsmekanismer (expulsion)150 verkar 

råda även inom journalistkåren – och till och med inom en redaktion. Bishop151 visade ju 

hur exempelvis Leonardo di Caprios intervju med Bill Clinton orsakade en 

auktoritetskamp mellan tidnings- och etermediejournalister. Även i mina intervjuer 

framkommer att det inom journalistkåren finns en tendens att betrakta 

journalistidentiteten utifrån en glidande skala. Ett par av journalisterna som har kommit 

in i yrket lite från sidan, uttrycker till och med att de har svårt att kalla sig själva för 

journalister. De använder omskrivningar som att de ”är reportrar”, eller arbetar med 

journalistik. Men att säga ”jag är journalist” upplevs uppenbarligen som konfliktfyllt. 

Den gränsmarkeringsretorik som Winch152 talar om är med andra ord tydlig både när 

informanterna beskriver sig själva i relation till andra på den egna redaktionen och i 

förhållande till journalister på andra redaktioner eller personer helt utanför den 

traditionella journalistiken. 

Även granskningsidealet verkar bidra till en variant av gränsdragning mellan 

journalister och journalistik med hög respektive låg status. Granskarna har högst 

anseende och är ”mer journalist” med ett mer genuint patos än andra. Enbart bland de tio 

intervjuade informanterna går det att utkristallisera en självbeskriven journalistroll på tre 

statusnivåer. Dessa kategorier ska självklart på intet sätt ses som något exakt definierande 

– huruvida det tar sig uttryck i det redaktionella arbetet ligger utanför ramen för den här 

studien. Här handlar det enbart om ett försök att utifrån journalisternas personliga syn på 

sig själv i relation till andra, åskådliggöra en rollhierarki : 

                                                 
150 Gieryn, Thomas F. (1999), s. 15-18. 
151 Bishop, Ronald (2004) 
152 Winch, Samuel P. (1997) 
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1. Den idealistiske och ideologiskt besjälade journalisten med granskning som 

främsta drivkraft. (Denna kategori finns alltså inte bland de intervjuade, men 

nämns av samtliga som ett ideal) 

2. Den folkbildande, kreativa journalisten som drivs av lusten att få uttrycka sig och 

som anser sig ha en viktig samhällelig och demokratisk roll i relation till den 

”vanliga” människan. 

3. Den stabila hantverkaren som ser sig som ”radio- eller tv-makare” eller reporter, 

snarare än journalist. 

 

Samtliga informanter i den här studien placerar sig på nivå två och tre. Även om de 

stortrivs med sitt yrke och anser att uppdraget är mycket viktigt, så ser de sig inte som 

”harde core-journalister”. Att arbeta inom public service var inget drömjobb och inte ens 

journalistiken var ett självklart yrkesval. För de flesta betraktas till och med 

informatörsyrket som ett möjligt alternativ – vilket traditionellt inom journalistiken har 

betraktats som att byta sida. Samtidigt värnar de med all önskvärd tydlighet 

journalistikens auktoritet och egenart i relation till ”det andra”. Med andra ord så anser 

både grupp två och tre ovan att de inte riktigt omfattas av de ideal som präglar 

journalistikens innersta kärna, de placerar sig själva i journalistikens periferi. Ändå är det 

viktigt att markera en gräns gentemot andra som de egentligen ser ha samma drivkrafter: 

att få berätta, vara kreativa och förmedla historier om världen. Det är slående att även de 

som själva placerar sig på den ”lägsta” statusnivån är noga med att markera skillnaden 

gentemot gräsrotsjournalistiken. Ett journalistiskt ”vi” uppstår framför allt i relation till 

icke-journalistiken. Även om kriterierna för såväl journalistik i allmänhet som public 

service är svårdefinierade så råder det ingen tvekan om att en gräns måste dras mot ”icke-

journalistiken”. De protektionistiska mekanismer som Gieryn153 beskriver är med andra 

ord påtagliga för att värna både journalistkåren som grupp och att motivera 

existensberättigandet för professionens ”sub-grupper”.  De uteslutningsfunktioner som 

går att iaktta är verksamma ”nedåt” i hierarkin – som ett sätt att inte släppa in nya 

grupper ens i den tredje sub-gruppen. 

                                                 
153 Gieryn, Thomas F. (1999) s.15-18. 
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Det finns journalister med olika grad av engagemang och journalistidentitet – men 

oavsett var man befinner sig på den skalan så poängteras behovet av en gräns mot det 

som inte är journalistik.  

Journalistikens nygamla roll 
Framför allt är det alltså benämningen journalist som informanterna vill värna – den 

medborgarjournalistiska verksamheten i sig utgör inget större problem. Den farhåga som 

nämns är i så fall att publiceringarna bidrar till ett ökat informationsbrus och att det – 

trots de positiva aspekterna av ökad mångfald – gör det svårare för medborgarna att 

orientera sig. De flesta informanterna lyfter exempelvis fram internet som ett fantastiskt 

researchverktyg för sig själva – men höjer ett varningens finger när det gäller vanligt 

folks användning av uppgifter som publiceras där. Det antyds att vanligt folk inte förstår 

vikten av källkritik, varför journalisterna måste finnas som ”filter” för att publiken inte 

ska bli lurad eftersom de inte inser ”farorna” med nätet. Det är också i rollen som 

trovärdigt filter som informanterna ser att framtidens journalistik måste profilera sig. Det 

handlar alltså om att betona rollen som guidande gatekeeper; I ett publiceringsbrus som 

bara ökar i omfattning och som skapar ett komplext informationssamhälle kommer 

medborgarna att behöva en trovärdig förmedlare av relevant information. Här går det 

samtidigt inte att bortse från frågan om huruvida människor vill  få sin verklighetsbild 

filtrerad av neutrala proffs. Walls154 konstaterande att bloggares trovärdighet ökar ju mer 

personliga och subjektiva de är pekar på motsatsen. Dessutom finns tecken på att 

journalisternas tro på den objektiva, institutionsbundna, filtrerande journalistiken är en 

idealuppfattning som i praktiken tar sig andra uttryck. En tydlig trend är att journalister i 

både etermedier och tidningar i allt högre grad tar på sig rollen som kommentator och 

uttolkare av nyhetsflödet155. En bidragande faktor är kanske Tumber och Prentoulis 

konstaterande156 att ambitionen att förklara och tolka nyheter ökar hos journalisterna i 

takt med att människor tappar tilltron till samhällsinstitutioner och politiker. När läsarna 

vänder sig till personer istället för institutioner för att få nyheter, känner journalisterna ett 

ökat ansvar för att agera och engagera sig på den marknaden.  

                                                 
154 Wall, Melissa (2005) 
155 Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) 
156 Tumber, Howard & Prentoulis, Marina (2005) 
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Det intressanta är att journalisterna i och med det faktiskt försöker konkurrera på de 

nya nätjournalisternas hemmaplan. Som flera studier pekar på har användarskapat 

material liksom den nya journalistikliknande verksamheten på webben främst en 

kommenterande karaktär. Det handlar främst om att sortera, analysera och länka till redan 

publicerat material.157 Här handlar det till syvende och sist om synen på vad som ligger i 

en fri och oberoende rapportering. Den individuelle bloggaren refererar till frihet från 

organisationer, företag och stat medan journalisterna anser att public service-

organisationen fungerar som en skyddande rustning mot påverkan från omvärlden. 

Knäckfrågan är vem som vinner mediepublikens förtroende. Är det den anställde hos det 

traditionella medieföretaget som i kraft av sin organisations varumärke och normsystem 

anser sig gå fri från misstankar om partiskhet och osaklighet? Eller låter vi vår skärm mot 

världen möbleras av ett antal ensamseglare som vi har korat som tillförlitliga utifrån 

deras individuella, personifierade urval? Och kommer det i förlängningen att innebära att 

yrkesrollerna utvecklas åt olika håll för nationellt respektive lokalt utövande journalister? 

Journalisterna verkar ha en uppriktigt positiv inställning till att mångfalden ökar i och 

med att vem som helst kan slå sig ner och delta i diskussionen i det nya offentliga rum 

som internet har skapat. Däremot vill journalisterna hålla i ordförandeklubban – en 

position de främst anser vara motiverad av den mantel av trovärdighet som public 

service-tillhörigheten skänker.  

 

 

                                                 
157 Se exempelvis Wall, Melissa (2005) och Singer, Jane B. (2003) 
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6. Fortsatt forskning 
Forskning om journalisters yrkesroll i relation till användargenererat innehåll och 

gräsrotsjournalistik förekommer fortfarande endast i begränsad omfattning. Studier om 

webben som publiceringskanal påverkar journalistiken och journalistyrket har ökat i 

antal, men det är betydligt svårare att hitta undersökningar och analyser som fokuserar på 

helt nya former av journalistisk verksamhet. Här är några spår som har dykt upp i 

samband med min undersökning och som vore intressanta att få belysta i framtida 

forskning. 

Journalistikbegreppet 
Inledningsvis vore det intressant att titta närmare på själva journalistikbegreppet i den 

nya kontext som vanliga människors nätpubliceringar utgör. Går det att identifiera 

bestående kärnvärden inom journalistiken? Är det relevant att över huvud taget ägna sig 

åt den typen av definitioner? Informanterna i den här undersökningen har svårt att peka 

på journalistikens specifika karaktärsdrag. Det verkar vara betydligt enklare att ange 

exempel på vilka egenskaper, kunskaper och insikter som ickejournalisterna saknar. 

Journalistik på internet 
Bland de intervjuade journalisterna finns en påtaglig osäkerhet kring ”vad som pågår 

där ute på nätet”. Den här undersökningen berör vare sig karaktär på eller omfattning av 

gräsrotsjournalistik på nätet. Det vore intressant att kartlägga de olika former av 

journalistiska initiativ  – från renodlade journalistiska internetpublikationer till bloggar 

och andra sociala medier med journalistiska förtecken eller ambitioner. 

Journalistrollen i praktiken 
I den här studien har jag ju fokuserat på journalisternas syn på sig själva och sin egen 

roll i relation till andra gruppers möjlighet att publicera sig. I intervjuerna har jag velat 

komma åt personernas individuella uppfattning om yrket och professionen. För att 

närmare iaktta hur rollen uttrycks och förhandlas i det praktiska arbetet vore en relevant 

fortsättning att inkludera en redaktionell fältstudie. Syftet skulle då vara att fånga upp hur 

journalisterna i det dagliga arbetet resonerar kring och förhåller sig till sociala medier och 

journalistikliknande medborgarinitiativ på nätet. 
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Journalistikens frihet 
I den journalistiska autonomin ligger inte bara skyddandet av den egna gruppen och 

utestängningen av de andra. Det handlar även om att skydda den stora frihet inom vilken 

journalister idag verkar – med självpåtagna etiska begränsningar. I förlängningen av ett 

uppluckrat journalistikbegrepp är det därför intressant att studera eventuella 

konsekvenser för exempelvis journalisters etiska och juridiska ramverk. Redan har 

publiceringar utanför gängse journalistiska ramar bidragit till diskussioner om en skärpt 

lagstiftning. Exempelvis gäller det publiceringen på The Pirate Bay av obduktionsbilder 

på två mördade barn i Arboga 2008. Såväl Allmänhetens Pressombudsman som 

justitieministern höjde då sina röster för en skärpt lagstiftning – med andra ord en 

inskränkning av den journalistiska friheten som inte har orsakats av att journalisterna 

själva har missbrukat det rådande ”hederssystemet”.  

Nya former av journalistik på internet saknar oftast ansvarig utgivare och omfattas 

alltså inte av de etablerade pressetiska reglerna – men den lär i förlängningen påverka 

även traditionella journalisters möjlighet till professionell yrkesutövning. 

 Vems verklighet? 
Journalisterna i den här undersökningen framhåller entydigt att de vill ha mer 

publikkontakt och att de i större utsträckning vill finnas där folk är. Som har framgått 

ingår fortfarande inte nätet som en plats där journalisterna uppfattar att folk ”finns” – det 

råder en påtaglig osäkerhet kring agerande inom exempelvis sociala medier. Det räknas 

inte som tillräckligt värdefulla källor att lägga resurser på. 

Utifrån detta faktum vore det intressant att titta närmare på journalisters uppfattning 

om källor,  publikrelationer och vilka ”verkligheter” de vill skildra och befinna sig i. 

Etermediernas elfenbenstorn? 
Den påtagliga gränsmarkering (boundary maintenance) som kan iakttas såväl inom 

journalistiken som gentemot andra grupper, vore intressant att titta på ur fler perspektiv. 

Sverige var bland de sista länderna i världen att avskaffa public service-monopolet och 

har därmed en kort historia av konkurrens. Vad innebär det för public service-

journalisternas syn på den potentiella konkurrens det innebär att ”alla” kan agera 

journalister i egna kanaler? 
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Majoriteten av informanterna ställde sig mycket positiva till avregleringen men anser 

att det fortfarande har haft en marginell inverkan på deras eget arbete. Framför allt de 

anställda inom Sveriges Radio marginaliserar den privata radion till att vara en 

verksamhet som de inte ens behöver bry sig om. Har svenska etermediejournalister 

hittills kunnat bedriva sin verksamhet i så orubbat bo att de fortfarande inte anser sig 

behöva hitta ett förhållningssätt gentemot nya former av konkurrens? 
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Bilagor 

1. Frågemall 
 
Namn + ålder 
Hur länge arbetat som journalist? 
Hur länge arbetat på SVT/SR?          Vik/fast? 
Yrkesbeskrivning 
Journalistutbildning? 
Andra journalistjobb? 
Andra jobb? 
 

1. Varför blev du journalist? 
2. Har du någon förebild inom journalistiken? 
3. Hur skulle du beskriva viktig journalistik? 
4. När du går till jobbet – vad driver dig? 
5. Journalistyrket har ibland beskrivits som ett kall, vad tycker du om det? 
6. Varifrån kommer uppdraget till en journalist? 
7. Känner du dig oftast nöjd med ditt jobb när du går hem för dagen? 
8. Vad påverkar din möjlighet att vara den journalist som du vill vara? (Hinder?) 
9. Kan du tänka dig någon annan arbetsplats? (journalistisk el helt annan?) 

 
PUBLIC SERVICE 

10. Nu arbetar på SR/SVT – varför? 
11. Du arbetar ju inom public service, hur definierar du begreppet? 
12. Hur är det att …(Tycker du att det är lätt eller svårt) att definiera p.s.-uppdraget? 
13. Kan du ge exempel på något ni har sänt nyligen som du tycker är exempel på bra 

public service? 
14. Ge exempel på något som inte skulle kunna sändas inom public service? 
15. Hur lever Radio Vä/VärmlNytt upp till public service-uppdraget. i dag enligt ditt 

sätt att se? 
 

16. Det diskuteras ju hur breda p.s.-program ska vara, där det ibland hävdas att public 
service bara ska sända sådant som de kommersiella medierna inte gör. Hur ser du 
på det? 

17. Vad krävs av journalister som ska jobba inom public service? 
18. Hur har uppdraget som public service-journalist förändrats i och med att 

monopolet försvann, nu också finns privata tv- och radio-kanaler? 
19. Vad skiljer dig från en journalist på t.ex. NWT el. TV4? 
20. Diskuterar ni själva public service-uppdraget på redaktionen? Utbildning? 

 
21. Är det skillnad att jobba inom public service med lokalt material i Värmland, mot 

med nationellt material? 
22. Hur tänker du dig dina lyssnare? 
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23. Vilken, tror du, är den viktigaste anledningen till att lyssnarna/tittarna 
lyssnar/tittar på er? 

24. Vilket ansvar har journalister inom public service i kontakten med lyssnare/tittare 
jämfört med de inom kommersiella medier? 

 
 
MEDBORGARJOURNALISTIK/UGC 
 

25. Hur använder ni lyssnarmaterial i era sändningar el. på webben?  
26. Hur ser du på medverkan från tittarna/lyssnarna i journalistiken? Hur ske? 

(Utrusta lyssnare i olika kommuner m bandsp? Bjuda in t morgonmöten?) 
27. Händer det att ni får nyhetsidéer från bloggar och liknande? Ex? 
28. Är du en aktiv nätanvändare? Beskriv!  

 
29. Varken tillgång till källor eller möjligenheten att publicera sig är ju längre 

exklusivt för journalister – även personer utanför massmedierna, som tex 
bloggare, kan söka info, granska o.s.v. Vad ska man kalla dem för? 

30. Vad förenar dem med journalister? 
31. Vad skiljer dem från journalister? 
32. Tror du att det de gör påverkar journalistiken och journalisterna? 
33. Kan de tillföra ngt? Lära journalistiken ngt? 
34. Är den här nya formen av informationsspridning bra för medborgarna, tror du? 

 
35. Ibland sägs det att journalisternas roll för att sätta nyhetsagendan minskar, och att 

de har mindre makt över att definiera vad som är viktigt för medborgarna att få 
veta. Tycker du att det stämmer? Är det ett problem? 

36. Något ni diskuterar på redaktionen? 
37. Hur viktiga är journalisterna i samhället? Förändring? 

 


