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Abstract 

The journalistic profession has historically been a highly esteemed occupation which attached great trust 

from the public. The trust was based on an exclusive access to news sources and journalists' willingness 

to live up to the classic journalistic ideals. In today’s media climate, however, the public has greater 

possibilities to make demands on journalists themselves, on issues such as publishing speed and media 

content. This also leads to a change in the daily work of source management. 

The theoretical foundation of this study is based on theories regarding the American media climate. 

These theories conclude that today’s media climate makes the exercise of proper source verification 

more difficult. Kovach and Rosenstiel notes that the journalism that is characterized by good source 

verification ("Journalism of verification") are increasingly replaced by a journalism where messages only 

are forwarded between the medias ("Journalism of assertion"). McManus states in his marketing theory 

that journalism today is similar to a product which leads to an increasing influence of capitalistic 

arguments when it comes to the selection of sources. This leads to a standardized journalism where only 

influential sources, those several researchers name as "elite sources”, is used to create the foundation of 

news.  

This is a case study with the purpose to investigate journalists’ use of and trust in their sources, and the 

impact this has on the source management in two local Swedish newspapers. The selected newspapers 

are Nya Wermlands-Tidningen (NWT) and Nya Lidköpings-Tidningen (NLT). The study will, by 

qualitatively interviewing four journalists on each newspaper, investigate how well they incorporate 

their journalistic ideals in the everyday work of source verification. The study wishes to locate how, how 

carefully, and on what parameters the journalists attempt to work with their sources to reassure a news 

content that withstands the requirements of “good journalism”.  

The result of our findings is, amongst others, that journalists tend to see scrutinous source verification as 

an important part of their work in theory. Their view is consistent in that all involved parts of a case must 

be involved in the article. Even if this is the case it is here that differences between the two research 

objects have been found.  The differences exist mainly because of the different markets the two 

newspapers compete in, and the difference in the publication environment this creates. This leads, in 

certain cases, to newspaper articles being published before all sources are incorporated or sufficiently 

verified.   
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Sammanfattning 
Den journalistiska professionen har genom historien varit ett högaktat yrke som tillknutits stort 

förtroende från allmänheten. Förtroendet har baserats på en exklusiv tillgång till nyhetskällor samt 

journalisternas vilja att leva upp till de klassiska journalistiska idealen. I dagens medieklimat har dock 

allmänheten större möjlighet att själva ställa krav på journalisterna, i frågor om publiceringshastighet 

och medieinnehåll. Detta leder också till att arbetet med källhantering förändras.  

Studiens teoretiska underlag är baserat på teorier kring det amerikanska medieklimatet. Teorierna slår 

här fast att dagens medieklimat problematiserar utövandet av korrekt källverifiering. Kovach och 

Rosenstiel konstaterar att den journalism som präglas av god källverifiering (”Journalism of verification”) 

alltmer ersätts av en journalism där budskap endast vidarebefordras medier emellan (”Journalism of 

assertion”). McManus slår i sin marknadsteori fast att journalistiken idag alltmer liknar en produkt vilket 

leder till att kapitalistiska argument blir ledande i valen av källor. Detta leder till en likriktad journalistik 

där endast inflytelserika källor, det flera forskare benämner som ”elitkällor”, används för att skapa 

nyhetsunderlag.  

Detta är en fallstudie designad att undersöka relationen mellan journalist och källa på två svenska 

lokaltidningar. Studiens syfte är att undersöka journalisters användning av och förtroende för sina källor 

samt den påverkan detta har på källhanteringen hos två lokala tidningar i Sverige. De utvalda tidningarna 

är Nya Wermlands-Tidningen (NWT) och Nya Lidköpings-Tidningen (NLT). Studien kommer, genom att 

kvalitativt intervjua fyra journalister på varje tidning, att undersöka hur väl de journalistiska idealen 

efterföljs i det dagliga arbetet med källverifiering. Studien önskar att ta reda på hur, hur noggrant, samt 

utifrån vilka parametrar journalisterna hanterar sina källor för att säkerställa ett journalistiskt innehåll 

som uppfyller kraven för ”god journalistik”.  

Resultatet av vår studie är, bland annat, att de intervjuade journalisterna tenderar att se noggrann 

källverifiering som en viktig del av sitt dagliga arbete. Deras syn är gemensam gällande att samtliga 

involverade parter skall representeras i en artikel. Även om så generellt är fallet går det här att finna 

skillnader mellan de båda undersökningsobjekten. Skillnaderna existerar huvudsakligen beroende på de 

olika marknader tidningarna agerar på, och den skillnad i publiceringsmiljö detta skapar. Det leder, i vissa 

fall, till att nyhetsartiklar publiceras innan samtliga källor lokaliserats eller noggrant verifierats.  
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1. Inledning 
Journalistikens förutsättningar är under förändring. Den teknologiska utvecklingen driver fram nya 

medievanor hos allmänheten och öppnar en ny sorts konkurrens på mediemarknaden. Människor har i 

teknologins fotspår blivit bortskämda med att dagliga ärenden sker med en viss hastighet, något de nu 

även kräver av nyhetsrapporteringen. Då nyhetsmedierna är skapade för, och beroende av, allmänheten 

måste de också på något sätt möta dessa krav. Detta leder dock till problem på flera plan. Snabb 

journalistik går inte nödvändigtvis hand i hand med god journalistik. Hastigheten leder snarare till ett 

ifrågasättbart nyhetsinnehåll ur en sanningsaspekt, något som också uppmärksammats av allmänheten. 

Även om de yrkar på snabb publicering kräver de också korrekta nyheter, vilket skapar en något 

motsägelsefull situation.  

Om allmänheten inte blir serverade sina nyheter kontinuerligt tappar de intresset och förflyttar sig till 

konkurrenter. Om nyhetskvalitén är för låg kan de dock tappa förtroendet för medierna i stort, även om 

de publicerar med god hastighet. Balansgången mellan trovärdighet och hastighet är därmed ständigt 

förekommande i dagens journalistiska arbete. 

Journalister ställs dagligen inför ställningstaganden kring hur allmänhetens krav bör mötas. De klassiska 

journalistiska idealen har länge förordat sanningsenliga nyheter som den viktigaste grundstenen. Dessa 

är dock framtagna under en ickekommersiell tid och tar inte hänsyn till dagens förändrade medieklimat. 

Det är således intressant att undersöka hur väl journalister anser att dessa ideal skall upprätthållas idag 

eller om kompromissande anses som godtagbart. Denna fallstudie kommer utifrån detta undersöka hur 

källhanteringen ser ut hos två svenska lokaltidningar och finna hur väl de journalistiska idealen efterföljs 

på denna arena.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka journalisters användning av och förtroende för sina källor 

hos två lokala tidningar i Sverige. Vi önskar hitta de olika faktorer som skiljer de två 

undersökningsenheterna, hur detta påverkar det journalistiska arbetet med källor samt vilket förtroende 

som kopplas till de källor som används. Utifrån detta vill vi föra en diskussion kring källhanteringens 

problematik ur ett journalistiskt idealperspektiv samt hur väl journalister anser att kraven på korrekt 

källverifiering kopplat till god journalistik upprätthålls idag.  

Specifika frågeställningar vi avser finna svar på är: 

- Vilka är utvalda tidningars journalisters vanligaste källor idag? 

- Vilka faktorer påverkar intervjuade journalisters förtroende för en källa? 

- Hur betraktar intervjuade journalister problematiken kring korrekt källverifiering? 

- Hur arbetar intervjuade journalister praktiskt med källhantering för att upprätthålla kraven för 

god journalistik? 

- Finns det skillnader i tidningarnas källhantering baserat på deras skilda förutsättningar 

(konkurrensaspekt, redaktionell storlek och utgivningsfrekvens)? 

3. Definitioner och avgränsningar 
Källa: En källa definieras här som den eller de som skänker nyhetens råmaterial. Detta inkluderar alla 

som journalister vänder sig till för information – myndigheter och företagsföreträdare, byråkrater, 

vittnen, intressegrupper och personer på gatan (McManus, 1994 s.26). 

Elitkälla: En ”elitkälla” är en källa som har sitt ursprung i myndigheter eller företag och som 

professionellt arbetar med mediekontakt. Det är med andra ord personer eller grupper med ekonomisk 

eller politisk makt som kan kategoriseras som elitkällor (Shoemaker och Reese, 1996 s.180). 

Avgränsningen i denna studie ligger i dess utformning som fallstudie. Den undersöker endast 

förhållandena i två svenska lokaltidningar, NWT (Nya Wermlands-tidningen) och NLT (Nya Lidköpings-

tidningen). Generella slutsatser om förhållanden i lokal- och rikspress kan därför inte dras utifrån denna 

studie. 
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4. Bakgrund 
Här följer en kort presentation av de två undersökningsobjekten.  

4.1 Nya Lidköpings-Tidningen 

Nya Lidköpings-Tidningen (NLT) är en oberoende liberal morgontidning, som i sin pappersupplaga 

kommer ut måndagar, onsdagar och fredagar. NLT är den största tidningen i Skaraborg. Tidningen har 

sitt huvudkontor/huvudredaktion i Lidköping men har utöver detta även lokalredaktioner i Essunga, 

Grästorp, Götene , Vara och Skara. (Nya Lidköpings Tidningen, 2009). Tidningen har idag 61 anställda 

(Georgsson, 2011). 

2009 hade NLT en upplaga på 25800 exemplar varav 24800 var abonnerade, vilket gör NLT till Sveriges 

största fådagarstidning (Tidningsstatistik, 2010a;2010b). Tidningen har också en webbupplaga som 

uppdateras kontinuerligt. 

NLT befinner sig idag i en stark monopolsituation på den lokala tidningsmarknaden och arbetar endast i 

konkurrens med en mindre lokal webbtidning samt lokal TV och radio.  

4.2 Nya Wermlands-Tidningen 

Nya Wermlands-Tidningen (NWT) pappersupplaga kommer ut sex dagar i veckan, måndag-lördag, och är 

den största tidningen i Värmland. Tidningens politiska ståndpunkt är officiellt neutral men enligt Öström 

(2010) är tidningen på ledarplats konservativ. Tidningen har sitt huvudkontor/huvudredaktion i Karlstad 

och har 183 anställda. (Nya Wermlands-Tidningen, n.d) 

 

I 2009 kom NWT på 12:e plats bland de största dagstidningarna i Sverige, och 5:e plats bland 

landsortstidningar med en totalupplaga på 53800 exemplar varav 50800 var abonnerade enligt 

Tidningsstatistik (Tidningsstatistik, 2010a;2010c;2010d). NWT har även de en webbupplaga som 

uppdateras dagligen. 

NWT befinner sig i en tydlig konkurrenssituation med den konkurrerande dagstidningen VF (Värmlands 

Folkblad) som arbetar inom samma marknad. De har även konkurrens från diverse lokala TV-stationer, 

radiokanaler samt lokalt mindre väsentliga tidningar. 
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5. Litteraturgenomgång 
Denna litteraturgenomgång kommer behandla teorier på det journalistiska området med avseende på 

dess funktioner vid källhantering. Dispositionen är upplagd utifrån fem delområden där första delkapitlet 

hanterar relevanta teorier kring journalistikens förutsättningar idag. Efterföljande delkapitel kommer att 

behandla Kovach och Rosenstiels nyckelbegrepp Journalism of verification, de vanligaste journalistiska 

källorna, källhantering på lokal nivå samt källhantering ur ett marknadsperspektiv. Slutligen ges en 

kortare summering av genomgångna teorier. 

5.1 Dagens journalistiska förutsättningar 

Castells (1998, citerat i Nygren, 2008 s.28) påstår att vi just nu är inne i en tredje industriell revolution, 

en tid då information öppnas upp och blir tillgänglig för alla: ”Information har blivit en råvara som kan 

omvandlas till produkter”. Denna utveckling ger konsekvenser inom flera områden av det journalistiska 

arbetet. Den mest påtagliga av dessa är att det medieekonomiska klimatet blivit mer ansträngt som en 

orsak av ökad konkurrens, inte enbart mellan medieföretag utan även mellan olika publiceringskanaler 

såsom tryckt press, nätupplagor och TV/radio (Nygren, 2008 s.29). En följd av detta blir att journalisters 

källarbete kompliceras med avseende på hårdare deadlines och en ökad informationstörst. 

Nyhetsmedier idag förväntas trots ekonomiska nedskärningar ständigt öka sin produktion av nyheter 

(Davis, 2000 s.43; Cottle, 2003 s.31). Detta ger en utveckling där källornas roll förändras.  

“This new Information Age calls for a new journalism that recognizes that to assure that our principles and 

purpose do not disappear, we adjust to those things irrevocably changed by the new technology. This 

journalism must recognize that the distribution, the organization, and the sources of our work must 

change.” (Kovach, 2005 s.39) 

 

Enligt Soloski (1989 s.867) skiljer Leon Sigal på tre olika nyhetskällor för journalistiskt arbete, rutinkanaler 

(routine channels), informationella kanaler (informational channels) och eget journalistiskt arbete 

(enterprise channels). Med rutinkanaler menas offentliga handlingar och möten, pressmeddelanden och 

täckning av planerade events. Informationella kanaler beror av journalistens egna kontakter och 

innefattar exempelvis nyhetsläckor och nyheter baserade på redan befintliga nyhetshistorier. Eget 

journalistiskt arbete är nyheter baserade på journalistens egna initiativ genom exempelvis granskning 

och intervjuer. Enligt teorierna hämtar dagens journalistik i stor grad sina nyheter från officiella källor 

såsom myndigheter. Soloski undersökte 1989 förekomsten av källor hos utvald press i USA och 

konstaterade att myndigheter låg bakom 56,3 % av det dagliga nyhetsinnehållet under undersökt år 

(Soloski 1989, s.865). Brown, Bybee, Wearden och Straughan (1982, s.49) kom sju år tidigare fram med 
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liknande siffror vid sin fallstudie av samma fenomen i USA. Även om dessa undersökningar är av äldre 

karaktär tyder dagens forskning på att andelen officiella källor snarare ökat än minskat.  Nygren 

konstaterar i en fallstudie av svensk lokalpress att alltmer nyheter hämtas från rutin- och informationella 

kanaler medan det enskilda journalistiska uppsökandet av nyheter blir allt ovanligare (Nygren, 2008 

s.86). 

McManus menar att det inom de flesta nyhetsinstitutioner finns en konflikt mellan journalistiska ideal 

och marknadskrafter, “In most news departments there are two sets of oughts; one is the set of 

journalism – representing the interests of citizens, and those of business – representing the interests of 

investors” (McManus, 1994 s.24). Vidare menar McManus (ibid.) att journalistens regler är desamma 

som för public service men att nyhetsproduktionen under det senaste århundradet i ökande grad blivit 

en affärsverksamhet och därigenom en produkt. Nygren skiljer vidare på tre olika logiker inom 

journalistiken: Byråkratisk logik, marknadslogik samt professionell logik (Nygren, 2008 s.154). Den 

byråkratiska logiken utförs av staten eller organisationer genom lagar, regler och förordningar. 

Marknadslogiken innebär att kontrollen ligger hos marknadskrafterna och att faktorer som tillgång och 

efterfrågan styr innehållet i tidningarna samt dess pris. Den professionella logiken innebär slutligen att 

journalisten har kontroll över sitt eget arbete genom egna regler och en för professionen gemensam 

standard. Journalistiken idag är en förening av dessa logiker som var för sig hanterar olika faktorer av det 

journalistiska spektrumet.  

 Konkurrensen mellan de olika intressena på mediemarknaden, som refererats till tidigare, försvårar 

därmed upprätthållandet av de klassiska journalistiska idealen och dess värdegrunder inom 

källhantering.  

5.2 Journalism of verification och Journalism of assertion 

Kovach och Rosenstiel (2007) hävdar att dagens medieklimat drivit fram förändringar gällande 

journalisters inställning till källor. Det klassiska källarbetet med uppsökande av multipla vittnen, 

uppföljande undersökningar av källor och belysande av nyhetens samtliga parter kompromissas allt 

oftare. Kraven på säkerställd information, det som kallas Journalism of verification, har luckrats upp. Till 

detta ställer Kovach och Rosenstiel upp två huvudsakliga påtryckningsfaktorer: “The first is the 

temptation to publish immediately because something always could be corrected later. The second is the 

impulse to publish news simply because it’s already out there in this new media system” (ibid. s.81). 

Tillgängligheten, främst i nätupplagor, leder till en indolens hos journalistkåren där eventuella misstag 

rättfärdigas utifrån det faktum att det går att rätta till senare.  
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Kovach och Rosenstiel (ibid. s.46) kallar detta för en Journalism of assertion; en journalism där 

ifrågasättandet av källor åsidosätts och ersätts av en kultur där nyheter enbart vidarebefordras tidningar 

emellan. Dagens journalister letar efter innehåll att lägga till befintliga nyheter istället för att upptäcka 

och verifiera ny fakta. Kovach och Rosenstiel uttrycker sig på följande sätt: “In the age of the 24-hour 

news cycle, journalists now spend more time looking for something to add to the existing news, usually 

interpretations, than trying to independently discover and verify new facts” (ibid. s.86). Detta visar på att 

det är viktigt för medierna idag att vara först med ”scoopen” med hänsyn till den förekommande 

konkurrensen. Enligt Shoemaker och Reese (1996, s.189) agerar nyhetsorganisationer som källor för 

varandra. Detta genom att journalister söker efter nyheter hos konkurrenter för att sedan utveckla och 

publicera dem på nytt. Det är i dag ett välkänt faktum, och en stor del i den journalistiska utvecklingen 

mot en Journalism of assertion.  

Ett sådant klimat leder till att källor överlag får lättare att publiceras till följd av bristande verifiering, 

trots att det är noggrann verifiering som behövs. Journalism of assertion kan exempelvis leda till att 

organisationer medvetet utnyttjar den möjlighet som skapas när verifieringen försvinner, t.ex. för 

propagandaliknande verksamhet. Denna utveckling leder också till att journalister tappar kontakt med 

källarbetet när nyheter konstant vidarebefordras, och att förtroendet för dagspressen i längden kan 

sjunka; ” If people do not trust or believe what they see or hear in the traditional media or from online 

media sources, they are less likely to pay attention to it” (Johnson och Kaye, 1998 s.325). Ett noggrant 

källarbete lägger grunden för att skapa förtroende hos allmänheten. Kovach och Rosenstiel (2007 s.88) 

argumenterar för  ett genomtänkt användande av källverifiering som en lösning på den negativa spiral 

Journalism of assertion innebär: “a more conscious discipline of verification may be the best antidote to 

being overrun by a new Journalism of assertion, and it would provide citizens with a basis for relying on 

journalistic accounts”. Ett sätt att närma sig Journalism of verification är en mer noggrann kontroll och 

disciplin gällande journalisters källhantering. 
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5.3 Elitkällor 
En generell åsikt inom dagens forskning är att de journalistiska källorna består av en priviligerad “elit” 

(Shoemaker och Reese, 1996; Strömbäck, 2009; Brown, Bybee, Wearden och Straughan, 1982; Ericson, 

Baranek och Chan, 1989 m.fl.). Alla källor är inte jämställda och de källor som har ekonomisk eller politisk 

makt tenderar att få större utrymme i media (Shoemaker och Reese, 1996 s.180). Tillgängligheten på 

snabb information präglar dagens journalistik och källor som förstår detta ökar sina chanser att bli 

publicerade. Stora organisationer har exempelvis hög beredskap för att möta mediernas förfrågningar 

vilket gör det lätt för journalisten att använda dessa.”Eliten” består av människor med tydliga 

förtroendeuppdrag och hög dignitet som därigenom tillskrivs en hög trovärdighet (Brown, Bybee, 

Wearden och Straughan, 1982 s.53). Anledningarna till att de används som källor är flera: 

 

“Elites […] are most likely to meet the availability criterion through their powers to attract journalists' 

attention and to restrain subordinates from contacting journalists, and through their geographic and social 

proximity to journalists. Elites also are better able to meet the criterion of suitability. Due to their 

centrality in power systems, they can supply a great deal of information without unduly taxing their 

organizations or the resources of journalists. They also are more likely to meet standard definitions of 

reliability, trustworthiness, authoritativeness and articulateness”. (Ibid s.46) 

 

“The government provides a convenient and regular flow of authorative information, which reporters find 

efficient compared with more labour-intense research. Reliance on sources reduces the need for 

expensive specialists and extensive research. Daniel Hallin (1989) argues that professionalization has 

strengthened the connection between press and state. [...] Given an objective and disinterested stance on 

the part of the journalists, government officials provide authorative validation of the news product”. 

(Shoemaker och Reese, 1996 s.130; Hallin 1989, citerad i Shoemaker och Reese, 1996 s.130) 

 

Denna elit möter de journalistiska kraven för en god källa, de bearbetar medvetet journalister för att få 

ut sina åsikter i media och är generellt det lämpligaste valet ur en journalistisk synvinkel som visats i 

citaten ovan. Undersökningar har också visat att förstasidesnyheter i såväl lokal- och rikspress samt 

nyhetsbyråer präglas av myndighetskällor i ledande befattningar (Brown, Bybee, Wearden och 

Straughan, 1982 s.53). Privatpersoner eller mindre lobbygrupper, i vissa fall de ändamålsenligaste 

källorna, kan få stå tillbaka på grund av bristande tillgänglighet (Shoemaker och Reese, 1996 s.180). 

Hallin, Manoff och Weddle (1993 s.757-758) förtydligar tanken: “Nongovernmental sources rarely have 

the power to initiate stories. The "peg" must come from an official source".  McManus (1994 s.73) 

konstaterar att den källa som inte har en organisation bakom sig helt måste förlita sig på sin egen 



Sida 13 av 49 
 

erfarenhet och skarpsinnighet, något som i hög grad varierar.  En annan problematik kring användandet 

av gemene man som källa är att de kan vara svåra att nå. Journalisten kontaktar då istället gärna en 

elitkälla som alltid finns tillgänglig. Den enskilde arbetaren blir som en orsak av detta ofta återhållen från 

att höras i medierna och hörsammas istället i utgångspunkten genom sin organisation, även om 

användandet av gemene man som källa kan bidra till att lägga till ett mänskligt element i artikeln 

(Berkowitz och Beach, 1993 s.10).  

Diskussionen ovan styrks även av W. Lance Bennett som genom sin ”Indexing theory” undersökt det han 

kallar ”inofficiella källor” och deras möjlighet att bli inkluderade i nyhetsartiklar och andra journalistiska 

sammanhang i USA. Han kommer här fram till att journalister tenderar att indexera (involvera) samma 

omfattning av röster och synpunkter i nyheter och ledarartiklar som de åsikter som hörs i den dagliga 

statliga debatten (Bennett, 1990 s.106). Den statliga debatten styr med andra ord hur många och vilka 

åsikter som blir synliga i media. Bennett (ibid.) påpekar vidare att denna tendens betyder att exempelvis 

inofficiella källor blir använda enbart när de uttrycker opinioner som redan existerar i offentliga cirklar 

(ibid.).  

Indexingteorin härleder det faktum att en ökad mängd differentierade åsikter inom de offentliga 

cirklarna medför att journalister inkluderar fler oofficiella källor i sin nyhetsrapportering. Däremot 

kommer den offentliga debatten strypas om det existerar konsensus inom de offentliga cirklarna. 

Bennett (ibid.) påpekar vidare att det faktum som här visats varierar stort från tema till tema. Som 

exempel visar han på abort som ett tema som gärna kan gynnas av den teori som han hänvisat till på 

bakgrund av maktspel, prioriteringar och nationella val medan exempelvis utrikespolitik och nationell 

säkerhet kan hamna i periferin (ibid.). Det är också troligt att Indexingteorins omfattning kan skilja sig 

beroende på olika politiska situationer (ibid. s.122). Det går tydligt fram av teorin att det också finns en 

begränsning i vilka medier som tar upp den. Exempelvis menar Bennett att detta faktum inte gäller 

mindre tidningar, utan att tendenserna i Indexingteorin i större grad kan hittas i stora mediehus och 

nationella tidningar: ”It stands to reason that small-audience news outlets in the sway of ideological 

missions or local tastes would deviate from this norm” (ibid. s.106). 

Det har också visat sig att extremister och de mest isolerade rösterna blir exkluderade och att bara de 

medlemmar som har möjlighet att påverka situationens utfall blir indexerade. För att personer som står 

utanför dessa offentliga cirklar skall inkluderas måste det ofta kombineras med civil olydighet, våld eller 

andra lagstridiga handlingar. Genom dessa handlingar porträtteras en negativ bild av de åsikter denna 

utomstående grupp besitter varpå den konsensus som existerar i det politiska livet styrks (ibid. s.107).  
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Det är tydligt att elitkällor spelar en stor roll i nyhetsrapportering. Ericson, Baranek och Chan (1989 s.4) 

argumenterar att utan elitkällor skulle en tidning tappa i rang och kategoriseras som en marginaltidning. 

Den enskilda tidningens vara eller icke vara är idag beroende av en relation till ”elitkällorna”. Det ligger 

även i tidningens egenintresse att använda sig utav dessa källor mot bakgrund av ekonomiska faktorer. 

Soloski (1989 s.868) säger dock att de källkanaler en tidning använder, inte nödvändigtvis speglar dess 

professionalitet. Det är också noterbart att även om elitkällor försöker få sina åsikter in i tidningar, så är 

journalisten ofta mycket kritisk. Om källan, elit eller oberoende, inte motsvarar journalistens ideal eller 

nyhetsvärderingar är sannolikheten mindre för att den blir använd (Cottle, 2003 s.36). Detta visar på att 

även om nyhetsmedier tenderar att använda sig utav elitkällor i sin journalistiska produktion så är det 

inte nödvändigtvis så att tidningar litar blint på dessa. Hur förhållandet mellan journalist och källa 

påverkas av ekonomiska faktorer diskuteras vidare i nästa underkapitel. 

5.4 Marknadsperspektiv 

Det är tydligt att journalistens källarbete styrs av marknadsfaktorer. McManus (1994 s.1) diskuterar 

nyhetsmarknadens profil: “The reader or viewer is a consumer. The news is a product. The circulation or 

signal area is now a market”. Nyheter är idag en produkt som vilken annan med primärt mål att sälja. 

Nyhetsproduktionen beror av samma faktorer som andra storföretag och måste ta hänsyn till såväl 

konsumenter som investerare och annonsörer (ibid s.23). Tuchman (1978 s.20) argumenterar för att 

medierna vill få ut så mycket information som möjligt med så lite resurser som möjligt, detta för att 

maximera företagets vinst. Den idag ökande användningen av nyhetsbyråer är ett direkt resultat av detta 

eftersom de möjliggör en enkel väg till snabba nyheter. Tillgång och efterfrågan spelar med andra ord en 

allt större roll i dagens medieklimat.  

Enligt McManus (1994) har källor ett ömsesidigt beroendeförhållande med nyhetsmedierna. Källorna är 

beroende av medierna för att få tillgång till publiken och söker därför upp medierna eller går med på att 

uppsökas. Huvudincentiven till detta är exempelvis förhindrande av negativ publicitet eller möjligheten 

att synas i fördelaktiga sammanhang. Dessa sammanhang värderas utifrån tre kriterier: Ett publikt, ett 

innehållsmässigt samt ett redaktionellt (ibid s.29). En källa vill optimalt nå ut till en bred publik som även 

innefattar människor i betydelsefulla beslutspositioner (exempelvis politiker eller investerare). Källorna 

strävar också efter ett positivt vinklat innehåll, då detta ritar en mer fördelaktig bild av dess agenda. 

Rädslan för negativ publicitet får källor att i hög grad samarbeta med journalister eftersom de annars 

vänder sig till andra källor. (ibid.) Om journalisten gör detta förlorar den ursprungliga källan möjligheten 

att forma nyhetens utseende och kan bli skildrad på ett negativt sätt (Ericson, Baranek och Chan, 1989 
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s.315). Det finns dock en rädsla för att bli felciterad om man väl ställer upp på intervju, vilket komplicerar 

förhållandet mellan journalist och källa. Källan behöver i varje enskilt fall överväga möjliga implikationer 

dess deltagande kan få med hänsyn till sitt anseende. Slutligen värderas även det redaktionella 

sammanhanget för publiceringen, vissa medier bär med sig högre respekt än andra och dessa är därför 

att föredra. Det existerar också en stor skillnad mellan resursrika och resursfattiga källor vad gäller 

tillgång till media. Cottle (2003 s.34) argumenterar exempelvis för att bolag och statliga källor har 

massiva ekonomiska fördelar vad gäller institutioner och resurser som stöder deras PR-insatser. 

Ekonomiskt starka organisationer har i större grad möjlighet att forma medias agenda, medan mer 

resursfattiga snabbt blir marginaliserade. Samtidigt har resursstarka källor möjlighet att pressa tidningar 

och journalister med stämningar eller förlorad tillgång till källor samt utöva censur för att få fram en 

passande bild i media (ibid.).   

Nyhetsmedierna är å sin sida beroende av källorna genom tillgång till information för att kunna publicera 

ett material (McManus, 1994 s.29). Om nyhetsmediet samtidigt väljer att använda sig utav elitkällor så 

gör detta att mediet får ökat förtroende hos publiken. Som en direkt orsak av detta kommer fler ta del av 

exempelvis tidningen, vilket vidare lockar annonsörer och slutligen investerare till denna. Detta leder till 

att tidningen blir större och mer populär, vilket vidare gör att flera önskar att bli använda som källor. Det 

är här tydligt att en positiv spiral kommer att bildas. Detta presenteras i McManus modell ”a model of 

commercial news production” (ibid. s.23). Vederbörande (ibid. s.74) poängterar dock även att om 

källorna eller tidningen har en dominerande marknadsposition i förhållandet till den andra parten, har 

den också möjligheten att diktera denna. Detta betyder att om den svagare parten önskar ett utbyte av 

information måste denna gå med på krav ställda av den starkare motparten. Den starkare parten kan 

också neka samarbete med svagare part utan att det får konsekvenser för denna vilket påverkar 

publikens kännedom om information och händelser. Det kan också leda till att vissa synpunkter blir 

främjade medan andra blir marginaliserade eller censurerade. Från ett källperspektiv kan uppvaktning av 

nyhetsinstitutioner vara nödvändigt om tillgången på källor är större än efterfrågan. Om motsatsen 

uppstår har det visat sig att källan kan använda sin position för att få tillgång till respektabla medier 

genom att kräva högre ersättning. Detta då det enbart är de respektabla medierna som har möjlighet att 

möta dessa ekonomiska krav. Andra krav som kan förekomma är visning av artikel innan publicering eller 

anonymitet. (ibid. s.74-75) Utöver marknadsmässiga faktorer finns det även andra delar som spelar in på 

journalisters källhantering. Journalister på lokalpress har exempelvis andra förutsättningar än 

journalister på rikstäckande tidningar. Detta förhållande kommer att utredas i nästa kapitel. 
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5.5 Lokalpress 

Tuchman (1978 s.21) använder metaforen av ett fiskenät för att beskriva tidningars insamling av nyheter. 

Ett finmaskigare nät gör att fler nyheter ”fångas upp” och kan presenteras till allmänheten. Ett 

grovmaskigt nät gör dock att enbart de stora nyheterna fastnar och journalismens bredd blir lidande. 

Tuchman (1978) konstaterar i sitt exempel att lokal tidningar av ekonomiska orsaker främst förlitar sig på 

nyhetsbyråer för rapportering av internationella och riksnyheter. Således har lokalpressen ett 

grovmaskigt nät på riksnivå men ett finmaskigt nät på lokal nivå. Nygren (2008 s.84) skriver att lokala 

tidningar i högre grad söker upp egna källor än större rikstäckande. I sin fallstudie av lokalpress i 

Östergötland (ibid. s.67) slår han fast att produktionskraven är höga vid undersökta lokala och regionala 

medier. Varje dag gör en reporter/fotograf 2-3 artiklar eller inslag och ungefär hälften av journalisterna 

lämnade redaktionen den senaste arbetsdagen för att inhämta material. Mest rörliga är journalister på 

mindre tidningar där 58% lämnade redaktionen den senaste arbetsdagen. (ibid.)  

Utifrån sin undersökning drar Nygren (2008) slutsatsen att lokaljournalister i högre grad söker upp sina 

egna nyheter än journalister på rikstäckande medier. Journalister i rikstäckande medier betonar i 

Nygrens fallstudie att arbetet utanför redaktionen minskar och ersätts av nätkällor och telefonsamtal 

(ibid. s.86). Nygren presenterar också en intressant paradox där de mobila möjligheterna ökat betänkligt 

men det journalistiska arbetet trots detta blivit alltmer redaktionellt baserat (ibid. s.87). Bilden som 

Nygren målar upp kan ses som ett argument för att Journalism of verification, speciellt i rikstäckande 

svenska tidningar, delvis har bytts ut med en Journalism of assertion mot bakgrund av ekonomiska 

besparingar. Journalisten har inte längre samma möjligheterna att resa och kontrollera de fakta han/hon 

har tillgängliga i samma utsträckning som tidigare.   

Det finns också fallstudier som visar att innehållet skiljer sig åt i lokala och rikstäckande tidningar. Soloski 

(1989 s.865) menar att lokala tidningar i monopolsituation på orten tenderar att utesluta vissa ämnen i 

sin rapportering till följd av bristande resurser och ekonomisk maximering. Rapporteringen kretsar då 

främst kring det som är synligt för allmänheten och ”dolda” nyheter samt grävande journalistik 

utelämnas. En intervjuad redaktör i Soloskis fallstudie (1989 s.865) uttrycker det som att journalisten gör 

det han behöver men inte mer, ”The reporter, for example, goes to the city council meeting and writes a 

good story about it. He makes inquires where he needs to go get his story, but after that he stops. The 

reporters don't go out and pursue stories. They get the official news and the meeting news, and that's 

it”. Om konkurrens finns eller uppstår tvingas de dock att väva in alla områden med nyhetsvärde för att 

inte tappa marknadsandelar. För att särskilja sig från konkurrenter kan grävande journalistik och 
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användandet av ”enterprise channels” ge en värdefull fördel. Konkurrensen på dagens mediemarknad är 

viktig med avseende på att driva fram positiva förändringar i journalistiken. Denna aspekt är intressant 

för denna fallstudie då konkurrenssituationen för de två utvalda tidningarna skiljer sig åt, där NLT kan 

sägas operera på en monopolmarknad utan reell konkurrens.  

5.6 Summering 

Litteraturgenomgången visar att källarbetet inom journalistiken förändrats över tid. Journalistiska ideal 

runt Journalism of verification, god källverifiering, har luckrats upp. Utvecklingen går mot en Journalism 

of assertion där nyheter anses vara sanna även utan direkt kontroll av källor. Detta har kommit som en 

direkt orsak av ett ökande marknadstänk inom journalistiken som idag hanteras likt en handelsvara. 

Kovach och Rosenstiel (2007 s.168) preciserar den rådande utvecklingen: “The market and politics is 

creating a public square in regards for fact, fairness, and responsibility. Spin replaces verification. Right 

becomes a matter of who has the greatest might, wattage, or rhetorical skill”. En minskad användning av 

”enterprise channels” och en ökande andel redaktionellt anknutet arbete samt ökad användning av 

”routine channels”, leder till en likriktad journalistik där tidningarna i ökande grad blir kopior av varandra 

(Lewis, Williams och Franklin, 2008 s.18). Journalister använder sig idag av alltmer källor med ursprung i 

myndigheter och organisationer. Forskare idag är överens om att nyheterna styrs utav en priviligerad elit 

av nyhetskällor vilket gör att gemene man får allt svårare att göra sin röst hörd. Denna utveckling drivs 

även på av marknadsorsaker då ”elitkällorna” alltid är tillgängliga och beredda att ge snabb information 

till låg kostnad. Utmaningarna är än större på den lokala marknaden där tidningars låga resurser ger 

mindre möjlighet att ta del av nyheter på riksnivå, även om täckningen på lokal nivå fungerar på ett 

bättre sätt än i rikstäckande tidningar.  

Resultatet av litteraturgenomgången kan sammanfattas I följande citat: “Taken together, these data 

portray a picture of the journalistic processes of news gathering and news reporting in which any 

meaningful independent journalistic activity by the media is the exception rather than the rule” (ibid. 

s.17).  
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5.7 Teorierna och studien 
I genomgången är det tydligt att det finns flera svar som kan förväntas efter genomförd metod. Dessa 

inkluderar att båda tidningar använder sig utav såkallade elitkällor och att båda tidningar har en pressad 

ekonomi som medför en sjunkande källkritik. Utifrån dessa förväntade svar är det då naturligt för läsaren 

att tänka: Varför är denna undersökning intressant? Anledningen till att denna undersökning kan väcka 

läsarens uppmärksamhet är att de teorier vi presenterat i lägre grad tar hänsyn till svenska lokaltidningar 

vilket är fokusområdet för denna fallstudie. Vi har valt att jämföra källanvändningen i NLT som agerar på 

en monopolmarknad, och NWT som har en hårdare konkurrenssituation såväl på tidningsmarknaden 

som från övriga lokala mediekanaler. Leder denna skiftande konkurrenssituation till att svaren på våra 

frågeställningar skiljer sig åt tidningarna emellan? Centralt i fallstudien är också tendenser i det 

redaktionella arbetet. Som vi sett i litteraturgenomgången har journalistens arbete blivit alltmer 

redaktionellt baserat. Är denna trend lika tydlig på lokal nivå?  
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6. Metod 
Metodkapitlet kommer att i detalj beskriva tillvägagångssättet vid genomförandet av denna fallstudie. 

Kapitlet inleds med en övergripande diskussion kring de metodval som gjorts för att sedan behandla och 

beskriva urvalsprocessen samt genomförandet av intervjuerna och analysen i separata avsnitt. 

Informanterna kommer även att presenteras separat i detta kapitel. Till sist kommer en diskussion kring 

datans validitet och reliabilitet att föras.  

6.1 Metoddiskussion 

För att på bästa sätt undersöka vårt syfte och komma åt våra frågeställningar har vi valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer med lokaljournalister på de utvalda tidningarna. Vi har önskat att undersöka 

journalisters personliga uppfattningar gällande källhantering, vilket gör att kvalitativa metoder lämpar sig 

bäst för denna studie. Vidare diskussion kring detta följer i senare stycken.  

Då vi diskuterar problematik kring trovärdighet och journalisternas personliga åsikter har vi ansett att en 

kvantitativ fallstudie varit svårgenomförbar. Vi har sökt varje enskild individs reflektioner kring 

källhantering beroende på vilket område de bevakar och därigenom vilka källor som används. 

Kvantitativa metoder valdes således bort utifrån studiens syfte. Kvalitativ innehållsanalys ansågs ej 

tillämpningsbart på ställda frågeställningar då vi undersöker en process och inte en färdig text. 

Undersökningen är intresserad utav journalisters uppfattning, värderingar och handlande, och det är av 

denna anledning användning av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod lämpar sig bäst (Ibid. s.99; 

Trost, 2010 s.32). Det ideala hade dock varit att triangulera metoder eftersom det ur forskningssynpunkt 

är önskvärt för att stärka studiens validitet (Østbye et.al., 2004 s.101, 122). Denna ansats har dock inte 

vidtagits av ovan nämnda skäl.  

Det är viktigt att inse att även om kvalitativa intervjuer är ett effektivt sätt att få fram djupgående 

information så finns det även svårigheter med metoden. Risken med kvalitativa intervjuer är att de kan 

tendera att ge ”förväntade” svar från informanterna, att de ofta vill svara efter hur det borde vara istället 

för hur realiteten ser ut. Informanten kan sägas upprätthålla en fasad som kan vara svår att tränga 

igenom (Larsson, 2010 s.68). Denna effekt torde vara speciellt tydligt med yrkesverksamma inom den 

journalistiska professionen då dessa gärna vill upprätthålla sin journalistiska stolthet och status som 

oberoende. Det kan då vara enklare att svara sanningsenligt i exempelvis en surveyundersökning där 

angivna svar finns och anonymitetsaspekten i högre grad upprätthålls. Även om vi också givit våra 

informanter anonymitet så finns i den personliga intervjun en mellanmänsklig faktor som kan påverka 

dem att svara så ”bra” som möjligt och därmed kompromissa med sanningshalten (ibid.).  
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Under genomförandet har vi därför uppmuntrat informanten att i möjligaste mån hantera frågorna ur ett 

personligt men även allmängiltigt perspektiv. Under genomförandet har fokus legat på att snabbt bygga 

upp ett förtroendeförhållande gentemot de enskilda respondenterna för att få tillgång till deras 

underliggande värderingar.  

Förtjänsten med kvalitativa intervjuer är som tidigare nämnt att det ges möjlighet att gå mer på djupet 

med respondenten.  Som intervjuare kan vi ställa tydliggörande frågor och leda informanten till tydligare 

resonemang. Genom att praktisera en lyssnande attityd får informanterna möjlighet att utveckla sina 

tankar och åsikter (Kvale, 1997; Larsson, 2010; Østbye et.al., 2004 s.105). Resultatet blir ett djupare 

analysunderlag då det under intervjuer praktiseras ett utbytande av kunskap (Kvale, 1997 s.17). Som 

tidigare nämnts har kvalitativa intervjuer också varit väl tillämpbart på studiens syfte då vi söker 

underliggande faktorer som är svåra att få fram med kvantitativa metoder eller övriga kvalitativa 

metoder.  

6.2 Urval 

Populationen som valts för fallstudien är lokaljournalister på två utvalda svenska morgontidningar, NLT 

och NWT.  

Tidningarna som undersökts har valts ut baserat på skillnader i utgivningsfrekvens och 

konkurrenssituation som är intressanta att undersöka ur ett källperspektiv. Vi har också tagit hänsyn till 

geografiska och praktiska faktorer vid våra tidningsval, det som Ekström och Larsson (2010 s.63) kallar 

bekvämlighetsteknik. Forskare i dag tvingas ofta att begränsa sitt urval av tids- och resursskäl (ibid.).  

NWT ligger i absolut geografisk närhet till Karlstads Universitet och innebär inga större kostnader vare sig 

i tid eller i pengar. NLT är också en närbelägen tidning och leder heller inte till några större rese- eller 

tidskostnader. 

NLT är idag i en tydlig monopolsituation på sin ort där den enda reella konkurrenten består av en mindre 

lokal nättidning som drivs av en enskild person. NWT har i kontrast flera konkurrenter inom en 

närliggande radie, främst tidningskonkurrenten VF (Värmlands Folkblad) men även lokal radio och TV. 

Detta är en situation som är intressant för denna fallstudie utifrån de frågeställningar som ställts upp 

tidigare. Tidningarna skiljer sig också åt i utgivningsfrekvens då NLT enbart publiceras tre dagar i veckan 

medan NWT utkommer sex dagar per vecka. Detta är också en faktor som är intressant ur 

källhanteringssynpunkt, om man kan härleda skillnader i källverifiering baserat på tidspress och hårdare 

deadlines.  
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Urvalet har också präglats av viss självselektion då tidningarna i stor mån väljer oss istället för det 

motsatta. Vi har varit beroende av tidningarnas möjlighet att ställa upp och välvilja gentemot vårt 

arbete. Detta beroendeförhållande har också varit en begränsande faktor och kunde ha lett till en 

situation där vi tvingats använda oss utav tidningar med lägre intressegrad för fallstudien. Genom 

användande av kontakter har vi dock lyckats komma in på de tidningar vi önskat och fått svar med bäring 

för vår undersökning. Innan urvalet blev klart har dock flera andra tidningar sökts utan framgång.  

Urvalet av specifika journalister på tidningarna har sköts av våra kontakter på tidningarna och har inte 

influerats av oss utöver det krav att vi önskade fyra stycken skrivande journalister på varje tidning att 

intervjua i cirka 45 minuter. På en av tidningarna fick vi dock prata med två personer av högre befattning 

vilket ledde till ett skiftande tillvägagångssätt vid intervjuerna och källdiskussioner ur ett 

ledningsperspektiv. Vi är dock av den uppfattningen att även detta överensstämde med studiens syfte då 

båda var av journalistisk bakgrund och jobbade dagligen med källvärdering. 

6.3 Presentation av urval 

Informant 1: Kriminalreporter 

Arbetat med journalistik sedan 2004, på NWT sedan 2004 

Informant 2: Allmänreporter 

Arbetat med journalistik sedan 2006, på NWT sedan 2006 

Informant 3: Chefsposition 

Arbetat med journalistik sedan 1977, på NWT sedan 1977 

Informant 4: Chefsposition 

Arbetat med journalistik sedan 1990, på NWT sedan 1992 

Informant 5: Kriminalreporter 

Arbetat med journalistik sedan 1989, på NLT sedan 2010 

Informant 6: Regionreporter 

Arbetat med journalistik sedan 1977, på NLT sedan 1988 
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Informant 7: Kommunreporter 

Arbetat med journalistik sedan 1976, på NLT sedan 1986 

Informant 8: Allmänreporter 

Arbetat med journalistik sedan 1988, på NLT sedan 1989 

6.4 Genomförande av intervju 

I vår metod har vi uppsökt journalister för att intervjua dessa om sitt dagliga arbete med källhantering 

och källverifiering. Vi har med hjälp av personliga nätverk kommit i kontakt med fyra journalister på 

respektive tidning och bokat tid för en 45 minuters intervju. Vi har valt att träffa varje person öga mot 

öga och undvika telefon- och mailintervjuer. Detta gjordes för att skapa ett element av mänsklig kontakt 

som även underlättar den framtida tolkningen av det insamlade materialet. Det blir också en fördel att 

kunna tolka respondentens icke-verbala kommunikation som ett led i vår fallstudie eftersom vi då kan 

uppfatta om det finns oöverensstämmelser mellan det informanten säger och dennes faktiska 

uppfattning. Om vi upplevt att så har varit fallet har vi kunnat trycka lite extra på det området. Inför 

intervjuerna har vi kort blivit introducerade för respektive redaktion och bekantat oss med närmiljön. Vi 

har sedan intervjuat varje respondent på en avskild plats för att undvika störningsmoment. Detta skapar 

även en säker atmosfär, vilket är viktigt då temat som behandlas kan uppfattas som känsligt (Østbye 

et.al., 2004).  

Intervjuerna som fördes var av semistrukturerad form vilket innebär att intervjun kretsar kring vissa 

kärnämnen men att den även lämnar utrymme till fri diskussion och relevanta uppföljande frågor (Kvale, 

1997 s.76; Larsson, 2010 s.64; Østbye et.al. 2004 s.103). Det kan dock diskuteras om det kan vara bättre 

med en mer strikt intervjuform som strukturerad intervju eftersom vi skall intervjua yrkesprofessionella. 

Vi är dock av den uppfattningen att det är viktigt att hålla intervjun så öppen som möjligt för att ge 

informanterna, och oss själva, möjligheten att associera och tänka fritt, men att en viss struktur samtidigt 

behålls. Intervjuerna har utförts av båda skribenter för att få ett vidare perspektiv och kunna få ut så 

mycket material som möjligt. Intervjuerna har spelats in med diktafon och sedan transkriberats så att vi 

under intervjusituationen har kunnat vara koncentrerade till fullo på respondenten (Kvale, 1997 s.101; 

Østbye et.al., 2004 s.106). Varje intervju har inletts med en förklaring av anonymitetsaspekten för att 

skapa en förtroendediskussion (vidare diskussion i underkapitlet ”etiska överväganden”). Sedan har även 

intervjuns övergripande tema presenterats innan den inletts. 
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Frågorna som ställts har utformats ifrån teorierna i litteraturkapitlet för att undersöka hur väl de passar 

in på de undersökta journalisternas dagliga arbete. Frågorna har således behandlat förekomsten av 

elitkällor, förutsättningar för det redaktionella arbetet samt källverifiering utifrån konkurrensaspekter. 

Bennett (1990 s.106) har själv konstaterat att samband kring hans teori är svåra att upptäcka på lokal 

nivå och vi har därför ansett hans Indexingteorin för komplicerad att kunna behandlas i vårt vidare 

arbete. Den är dock intressant att ha med i bakgrunden då den tangerar och utvecklar tidigare ställda 

teorier kring elitkällor. Fullständig översikt över huvudfrågor som ställts samt upplägget av intervjun i 

övrigt hittas i bilaga 1. Tankegångar som uppkom under eller efter intervjuernas gång har i möjligaste 

mån följts upp med respondenten direkt vid intervjutillfället men vid behov har uppföljande 

telefonkontakt tagits. Transkriberade intervjuer finns hos uppsatsens skribenter.  

6.5 Genomförande av analys 

Enligt Kvale (1997 s.123) har det tidigare inte funnits några bestämda sätt att genomföra en 

intervjuanalys på, vilket har lett till att varje forskare har varit tvungen att lita på sina egna metoder. 

Analysen bestod då i att lyssna till inspelningarna flera gånger och att klippa och klistra ihop ett urval av 

transkriberingen. Som en orsak av detta avslutades ofta analyserna till följd av utmattning. I dag finns 

det, enligt Kvale (ibid.), flera olika analysverktyg. Han (ibid. s.124) presenterar vidare fem olika metoder 

för analys av innehållet i den transkriberade intervjun: Förtätning, kategorisering, narrativ, tolkning och 

ad hoc. Vi har under vårt analysarbete valt att använda oss av två utav dessa ansatser; Förtätning och 

kategorisering. Dessa två metoder kommer först förklaras för att sedan redovisas hur de praktiskt 

tillämpats i analysen av det transkriberade materialet. 

Förtätning innebär att långa meningar och tankegångar från informantens sida har valts ut och gjorts 

korta och koncisa (ibid. s.127). Denna typ av analys består enligt Kvale (ibid. s127-128) utav fem steg: 

först läses intervjun igenom för att skapa en helhetskänsla, därefter bestäms de naturliga 

meningsenheterna av forskaren. Det tredje steget består av att tematisera de olika uttalandena såsom 

forskaren tolkar dem. I nästa steg undersöks meningsenheterna utifrån studiens syfte . Till sist binds de 

samman för att bilda ett deskriptivt uttalande. Förtätning har tillämpats på delar av intervjuerna med 

syfte att få bort onödiga tankegångar och tydliggöra vad informanten önskar att säga.  

Den andra metoden vi använde oss utav var kategorisering. Detta innebär att samla material från 

transkriberingarna i olika kategorier (ibid. 129). De kategorier vi använt har bildats genom en samling av 

formuleringar med liknande teman. Kategorierna har diskuterats fram utifrån syftets utformning och 

innehåller titlar som ”Journalism of…”, ”marknad” och ”lokala faktorer”. Materialet har sedan utifrån 
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varje kategori förts in i arbetet under passande rubriker. Denna kategorisering har använts för att 

underlätta vårat senare arbete. Metoden utfördes med största möjliga noggrannhet och 

underkategorierna utvecklades under analysens fortskridande.  

De redovisade analysansatserna har underlättat vårt analysarbete då det blir lättare att hitta 

sammanband mellan de olika uttalanden från informanten, samtidigt som arbetet med 

resultatpresentationen effektiviserats då onödigt bläddrande i långa transkriberingar undvikits. 

6.6 Reliabilitet och validitet 
I detta kapitel kommer studiens väntade reliabilitet och validitet att diskuteras. 

Enligt Kvale (1997 s.164) innebär reliabilitet hur väl studiens undersökningsverktyg är utformat. Med 

detta menas frågorna som ställs vid intervjuerna, hur transkriberingen sker samt att analysarbetet sker 

på ett enhetligt sätt av samtliga intervjuare. Kvale (ibid.) säger att en ”hög reliabilitet är önskvärd för att 

undvika villkorlig subjektivitet”. Trost (2010 s.132) påpekar att hög reliabilitet innebär att 

undersökningssituationen och det vidare arbetet med intervjuerna också skall vara standardiserat. 

Kvalitativa intervjuer är dock svåra att i hög mån standardisera vilket leder till att extra försiktighet bör 

vidtas för att se till att samma frågor verkligen ställs till samtliga informant. Trost (ibid. s. 131) går vidare 

och skiljer på fyra olika komponenter hos begreppet reliabilitet: Kongruens, precision, objektivitet samt 

konstans. Av dessa är de tre första av relevans för denna fallstudie då konstans enbart tillämpas vid 

kvantitativa studier (ibid.). 

Kongruens avser att skapa en likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. Detta innebär att samma 

frågor bör ställas under samma premisser till samtliga informant. Under de genomförda intervjuerna har 

därför fokus lagts på att skapa likartade intervjusituationer samt följandet av en väl strukturerad 

intervjuguide. 

Precision handlar om hur väl intervjuaren registrerar svar. Detta innebär exempelvis att intervjuaren vid 

otydliga svar försöker ställa klargörande frågor så att han/hon får klart för sig vad informanten menar 

(ibid. s.132). Som intervjuare har vi därför praktiserat en aktivt lyssnande attityd där följdfrågor kommit 

som en naturlig konsekvens. 

Hög objektivitet uppnås genom att båda intervjuerna registrerar svar likartad (ibid. s.131). Detta innebär 

att svar som ges utav informanterna tolkas på samma sätt av båda intervjuarna och att den tolkning som 
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ges i studien är gemensam (ibid.). Arbetets objektivitet har säkrats genom ett gemensamt registrerande 

av samtliga svar där tvetydigheter direkt diskuterats igenom och en samförstående tolkning skapats.  

Studiens validitet har upprätthållits genom en noggrant uppställd intervjuguide där samtliga frågor ställts 

upp utifrån ett välformulerat syfte och tydliga frågeställningar. Detta leder till att observationerna som 

gjorts reflekterar de fenomen eller variabler som fallstudien önskar att säga något om, vilket leder till 

god validitet (Kvale, 1997 s.165; Trost, 2010 s.133).  

6.7 Etiska överväganden 

När intervjuerna planerades och genomfördes gjordes även vissa etiska överväganden. Dessa redovisas i 

detta underkapitel. Centralt i genomgången ligger de krav för god forskningsetik som ställs upp av 

Østbye et.al (2004). 

Innan intervjun sattes igång förklarades intervjuns syfte ingående för varje informant enligt 

informationskravet som presenteras av Østbye et.al. (2004 s.127). Enligt samtyckeskravet (ibid.) gjordes 

det även tydligt att deltagande i studien var frivilligt.  

När det gäller konfidentialitetskravet så upprätthålls även detta genom ett respekterande av 

informanternas anonymitet och säkerhet samt genom ett upprätthållande av tystnadsplikt från 

skribenterna (Kvale, 1997 s.71; Østbye et.al., 2004 s.127). De enda upplysningarna som presenteras om 

informanterna i denna undersökning är informanternas arbetsområde, när de började arbeta med 

journalistik samt vilken tidning de arbetar för i dag och hur länge de jobbat där.  

Vi poängterade även att insamlat material endast skulle användas för studiens ändamål enligt 

nyttjandekravet (ibid.). Intervjuerna har därför raderats efter fallstudiens godkännande.  

Som nämnts tidigare har vi om otydliga eller tvekande svar uppstått försökt att trycka extra på dessa. 

Detta har skett i form av klargörande frågor som exempelvis ”hur menar du nu?”. Om svar på en viktig 

fråga inte nåtts i första läget har vi återkommit till denna senare under intervjun. Om svar fortfarande 

inte nåtts har vi lämnat frågan helt. Anledningen till att vi behövt trycka extra på vissa frågor är det 

faktum som tidigare genomgåtts, att journalister ofta önskar framstå på ett visst sätt även om 

verkligheten egentligen ser annorlunda ut. Pressen har dock inte gått till överdrift utan det är viktigt att 

poängtera att informantens integritet har upprätthållits. 
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6.8 Fallstudie 
En ytterligare metodologisk ansats som tagits är valet av fallstudie som forskningsmodell. Vi har valt 

denna modell baserat på det faktum att resultat från kvalitativa intervjuer är svårgeneraliserbara och en 

fallstudie ger då större möjligheter att gå på djupet med färre undersökningsobjekt. Som redan 

poängterat är vi i denna undersökning ute efter informanternas tankar och värderingar.  

Grundidén med en fallstudie är att i detalj studera ett eller flera fall och använda sig utav en passande 

undersökningsmetod (Silverman, 2010 s.138). Det är en undersökning av en specifik företeelse, vilket 

betyder att du skall välja ut en liten del av ett stort omlopp (Merriam, 1994 s.24). Silverman (2010 s.138) 

poängterar vidare att varje fallstudie har sina gränser. Det betyder att om du skall undersöka en skola 

måste du bestämma dig för om du skall inkludera klassrumsbeteende, personalmöten, föräldramöte etc. 

Denna fallstudies avgränsning har redan noggrant genomgåtts, och kommer därför inte att behandlas 

vidare här.  

Nackdelen med en fallstudie är att resultat och slutsatser är svåra att utvidga till en bredare 

representation av verkligheten. Ejvergård (2009 s.35) förklarar att en fallstudie kanske först får värde 

”när det finns andra indicier som pekar åt samma håll och som inhämtats genom andra 

forskningsmetoder”. Detta betyder att vi utifrån denna fallstudie enbart kan dra slutsatser om de två 

undersökta tidningarna och inte svensk riks- eller lokalpress i stort. Om ytterligare studier av svensk 

lokalpress får samma resultat som denna skulle dock dess generaliserbarhet öka. 
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7. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår fallstudie utifrån dess syfte och 

frågeställningar. Kapitlet börjar med ett underkapitel om källverifiering för att sedan även behandla 

relationen mellan elitkällor och gemene man, journalisternas redaktionella situation samt 

arbetssituationen ur ett marknadsperspektiv.  

7.1 Källverifiering 

Det har blivit tydligt under vår fallstudie att journalister säger sig hålla hårt vid sina journalistiska ideal. 

Utvecklingen mot en Journalism of assertion motsäges överlag av våra informanter. Att korrekt verifiera 

sina källor är något som samtliga informanter påpekar att de är väldigt noga med. Flera diskuterar 

möjligheten att möta dagens ökade konkurrens med noggrannhet istället för snabbhet. Informant 5 

uttrycker att källverifiering och trovärdighet är det som skiljer den tryckta pressen från nätkonkurrensen 

och att det därför är oerhört viktigt att slå vakt om den, viktigare än att vara först med publiceringen. 

Detta faktum är något som Informant 3 instämmer vid; ”tummar vi på sanningen, slarvar vi med fakta så 

minskar ju vår trovärdighet gentemot läsarna och det innebär ju i sin tur att färre läser tidningen”. Det är 

en tydlig åsikt hos samtliga intervjuade journalister att antalet källor som söks upp skall reflektera 

åsikterna hos alla parter som är involverade i nyheten. Att utelämna en part på bakgrund av att det inte 

går att få tag på den är i stort sett oacceptabelt ur en journalistisk synvinkel såsom informant 4 uttrycker: 

” […] är det en konflikt där det finns två parter så ska vi ha med båda parterna, det är ett uttalat mål att 

man ska höra båda sidor […]”.  

I våra intervjuer har vi också frågat journalisterna hur de hanterar en situation där de inte får tag på en 

källa. Överlag är informanten överens om att man då bör söka informationen på annat håll. Om det dock 

visar sig omöjligt är alternativen att antingen skjuta upp artikeln eller publicera utan denna information. 

Här beskrivs ett ständigt balanserande på idealens gräns där varje enskilt fall bedöms ur 

trovärdighetssynpunkt. Informant 4 beskriver situationen: ”Det finns inga absoluta regler utan det här är 

en bedömningssport, en bedömning från fall till fall, hur trovärdig man bedömer att källan är”. Vad som 

är acceptabelt att publicera är därmed upp till varje journalist att, efter individuell bedömning, 

bestämma utifrån sina personliga ideal kring källverifiering. Informant 4 konstaterar även att det finns en 

gemensam metodik inom journalistiken med regler och normer som styr arbetet. Denne menar därför 

att det är troligt att de personliga bedömningar journalister gör ändå överensstämmer bra med 

varandra. Om vital information saknas uttrycker samtliga informanter att de i sådana fall håller artikeln 

tillbaka från publicering.   
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Källverifieringen sker dock i olik grad beroende på artikel och dess nyhetsvärde. Det är enklare att ta en 

kortare artikel eller notis rakt av Tidningarnas Telegrambyrå (TT) än att kopiera en helsidesartikel från en 

konkurrent. Informant 3 konstaterar att ”det är absolut tillåtet i den här branschen att knycka bra idéer 

och uppslag”, främst från rikstidningar men även från lokala konkurrenter. I sådana fall försöker dock 

journalisten att hitta en lokal förankring eller ny vinkel som gör artikeln intressant för sin tidnings publik. 

Även i dessa fall poängterar informanten att de söker upp egna källor på området och inte enbart förlitar 

sig på de redan befintliga.  

Källverifiering ses som en del av det naturliga arbetssättet och stöds av de journalistiska idealen. 

Informanten anser att det är essentiellt att allmänheten har en stabil förtroendegrund för journalister 

och jobbar därför aktivt med att upprätthålla denna. Flera informanter säger att om allmänhetens 

trovärdighet går förlorad så tappar journalistiken sin mening. Det är som informant 3 klart uttrycker: ”Jag 

är till för läsarna.” 

Många utav informanterna kom även in på problematiken kring användningen av anonyma källor. Detta 

sågs av flera som det största problemet kring verifiering av källor eftersom informanten då inte har 

någon att vända sig till. Detta leder till problem ur en trovärdighetsaspekt då man inte kan peka ut var en 

nyhet härstammar ifrån. Det händer att källor ej vill bli citerade i tidningen och då måste journalisterna 

även på annat håll få dessa uppgifter verifierade. Sedan kan det tänkas att källan kan citeras som 

anonym i tidningen, förutsatt att journalisten vet vem uppgiftslämnaren är. Denna tendens är 

genomgående för samtliga i undersökningen intervjuade journalister. Det finns dock även fall där helt 

anonym information når journalisterna, men denna används mycket selektivt och enbart efter ingående 

verifiering. Informanterna påpekar att kraven på verifiering vid anonyma tips är hög och att de inte skulle 

publicera ett tips som de inte vet ursprunget av. Informant 5 säger ”det har inte hänt att jag publicerat 

uppgifter från anonyma källor, som är anonyma för mig”. De intervjuade journalisterna anser därmed att 

de journalistiska idealen fortfarande i hög grad präglar det dagliga journalistiska arbetet på detta 

område. 

7.2 Elitkällor vs. Gemene man  

Det blev tydligt när vi ställde frågor om källanvändandet att detta präglades av en hög variationsgrad. 

Variationen berodde dels på den enskilde journalistens specialområde, dels på redaktionella 

förutsättningar såsom deadlines (behandlas vidare under ”journalistens redaktionella arbete”).  

Kriminal- och kommunreportrar använder sig exempelvis av naturliga skäl i större grad av 

myndighetskällor än exempelvis allmänreportrar.  
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En generell åsikt som framkommit är den att privatpersoner i längden ses som den mest hållbara källan. 

Samtliga informanter har framhållit en önskan om att arbeta mer med privatpersoner än vad de gör i 

dag. Detta visar exempelvis informant 6: ”Man försöker hitta folk som berörs. Och det är ju gemene man 

då”. Privatpersoner ses ur en journalistisk synvinkel som den bästa källan men kan även bidra med 

mycket felaktig information. Hittar man ”rätt” privatperson för artikeln ses dock detta som den mest 

trovärdiga källan, detta då den sitter på förstahandsinformation om nyheten. Myndighetskällor hanteras 

olika av de enskilda individerna men man kan skönja ett mönster där tryckta dokument anses vara av 

hög trovärdighetsgrad. Kraven på säkerställd information medför därför att medans en privatperson 

måste dubbelkollas kan myndighetsdokument i högre grad accepteras direkt. Journalisterna vidhåller 

dock ett kritiskt öga även för information från myndigheter. Informant 5 påpekar att myndigheter också 

kan hålla tillbaka information avsiktligt eller oavsiktligt. Exempelvis om de själva har agerat klandervärt, 

eller genom stress och slarv.  

Överlag kan man se att inställningen till myndighets- och elitkällor skiljer sig en del åt. Informanterna är 

överens om att alla källor i grunden bör kontrolleras och verifieras på flera håll men vissa anser ändå att 

myndighetskällor, och då främst utgående dokument, kan ses som säkra fakta. Man kan skönja en 

tendens där journalisterna sätter större tilltro till skriftliga källor än muntliga där uttalanden kontrolleras 

flera gånger medan tings- och kommundokument ofta söks igenom efter artikeluppslag. Informant 3 

påpekar att myndighetsdokument är en viktig källa till nyheter. Pressmeddelanden och dokument som 

skickas till redaktionen från myndigheterna är menade att användas i rent informativt syfte men skapar 

ofta bra publiceringsunderlag: ”Myndighetsinformation kan ju vara en väldigt bra grundsten att bygga en 

artikel på, när man ändå kontrollerar fakta för vad som är viktigt”. Enligt informanterna är det dock inte 

säkert att informationen förmedlas såsom avsändaren syftat utan vid behov skapar journalisten en ny 

vinkling av materialet. De hävdar således att det inte är myndigheterna som formar nyhetsinnehållet 

utan den enskilde journalisten. Flera informanter uppger att de på en närmast daglig basis undersöker 

myndigheters post och ”lusläser” protokoll för att hitta intressanta vinklar att belysa i tidningen. 

Informant 3 presenterar ett scenario där en kommun skickar ut information om ett nytt byggprojekt som 

de gärna ser omskrivs i tidningen. Om tidningen då skickar ut en journalist är dennes grundtanke 

troligtvis att skildra möjligheterna med det nya projektet. Om denne väl på plats träffar på missnöjda 

lokalinvånare kanske deras historier och kritik skapar en intressantare nyhetsgrund vilket förändrar 

journalistens tilltänkta artikel. Kommunens utskickade information har då publicerats ur en annan vinkel 

än den önskade vilket enligt denne visar på journalistens ställning som oberoende nyhetsskapare. Detta 

är en arbetsgång som bekräftas av informant på båda tidningarna då de ständigt letar efter den bästa 
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vinkeln ur ett nyhets- och medborgarperspektiv. Informant 7 menar att genom en kombination av 

muntlig och skriftlig information får man den bästa bilden av situationen, ”oftast har du ju kanske både 

skriftlig och muntlig information och då är det ju väldigt enkelt att avgöra”. 

En viss tilltro till myndigheter existerar trots allt hos informanterna då ingen utförligt uttrycker en 

misstro mot dessa. Det är dock selektivt vilken myndighetsinformation som accepteras som fakta. 

Informant 6 använder exempelvis myndighetskällor för att få tag i mängduppgifter. Inställningen och 

användningen av dessa elitkällor varierar dock hos journalisterna beroende på specialområde och 

personliga erfarenheter. Kriminal- och kommunreportrarna är av naturliga skäl mer beroende av 

myndigheter än allmänreportrar. Dessa uttrycker dock att de genom sina personliga kontaktnät och 

erfarenheter hittat sätt att säkerställa informationen även här. Dessa kontaktnätverk består generellt av 

myndighetstjänstemän som journalisten har ett personligt förtroendeförhållande till. Informanterna 

uttrycker att det är viktigt att besitta dessa nätverk då dessa källor används på så pass regelbunden basis. 

Det personliga förhållandet skapar också möjligheten att baserat på ömsesidig tillit få tillgång till mer och 

exaktare information än vad som varit fallet annars.   

Betydelsen av dessa kontaktnätverk är något som tydligt framgick under intervjuernas gång. Det 

framhålls av samtliga informanter att de förlitar sig på sitt personliga kontaktnät för att få nyheter och 

information som de annars inte har tillgång till. De bygger också upp en successiv trovärdighet om man 

tidigare använt källan med ett gott resultat. Detta förtydligas av informant 7: ”Jag vet vilka jag kan lita på, 

och vilka som måste kollas upp”. Denne uttrycker också att även om den sätter stor vikt vid sin 

källhantering så kan det hända att den publicerar ett ensamt utlåtande om det kommer från en 

förtrogen personlig kontakt. Andra informanter instämmer i det att de sätter högre trovärdighet till 

information från sina kontaktnät men att även dessa måste verifieras av andra: ”[…] jag tycker man kan 

lita mer på människor som man känner. Men det innebär ju inte att jag inte behöver kolla dem. Kolla och 

kolla, men det innebär ju inte att jag bara använder dem om jag kan använda flera källor” säger 

exempelvis informant 8. 

Journalisterna visar i fallstudien en vilja att hålla objektivitetens fana högt. Detta är komplicerat men 

upprätthålls i möjligaste mån utifrån krav på källkritik och användandet av flera oberoende källor per 

nyhet. Viljan att upprätthålla objektivitetsnivån har lett till ett generellt ifrågasättande av källors agenda. 

Informant 8 pekar på att den i allmänhet är mycket tveksam till alla källor, ”vilket syfte är det folk hör av 

sig i? Det får ju hela tiden ligga i bakhuvudet varför folk hör av sig”. Generellt visar journalisterna på en 

allmänt kritisk inställning till källor. De säger sig kontrollera alla källor i någorlunda samma mån och 
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praktiserar misstro gentemot informationen tills den är säkerställd från flera oberoende håll. Informant 4 

läser upp sin tidnings riktlinjer där det står uttryckligt att ”vid kontroversiella frågor är ambitionen att 

använda två oberoende källor”. Informant 1 förklarar sitt kritiska tänkande på följande sätt: ”Jag försöker 

vara källkritisk med allt egentligen, och dubbelkolla alla uppgifter”.  

Den bild som erhållits av journalisternas inställning till källor är att de värderas olika utifrån ett 

förtroendeperspektiv. Privatpersoner ses generellt som den ”bästa” källan eftersom det oftast är de som 

är drabbade eller utför det faktiska arbetet. Informant 7 uttrycker exempelvis en ståndpunkt att den 

helst söker nyheter på gräsrotsnivå. Det finns dock alltid en misstro närvarande när man arbetar med 

mänskliga källor, vare sig myndigheter eller privatpersoner, och dess uppgifter måste därför bekräftas 

från flera oberoende håll. Journalisterna visar på att de generellt sätter högst tilltro till tryckta dokument 

samt personliga kontaktnät. Det beskrivs i flera intervjuer utförligt hur informanterna arbetar ingående 

med att lusläsa tings- eller kommundokument samt hur viktiga personliga kontaktnät är för att få fram 

väsentlig information. Sedan kan de utifrån dokumenten eller kontakterna uppsöka de drabbade 

privatpersonerna och därigenom bygga upp en bra och trovärdig artikel.  

7.3 Journalisters redaktionella arbete 

Vi har även frågat informanterna om hur deras redaktionella arbete ser ut med hänsyn till källhantering.  

Journalisterna i fallstudien visar olika tendenser kring rörlighet i sitt arbete. Kontakten med källor utanför 

redaktionens väggar varierar utifrån arbetsområde men även vilken tidning man arbetar på. 

Journalisterna på NLT visar på en större frihet och rörlighet i arbetet än NWT:s journalister som beskriver 

ett mer redaktionsbaserat arbetssätt. Informant 7 säger exempelvis att den personligen söker upp källor 

utanför redaktionen ”varje dag i stort sett, ägnar säkert en timme åt det, kanske två”. En annan NLT-

journalist nämnde exempelvis efter intervjun att när denne nyligen skrev en artikel om stadens skidspår 

gick journalisten uttryckligen ut i skogen och letade skidåkare med åsikter på ämnet. Detta kan jämföras 

med informant 2 på NWT som uppger att den spenderar tre fjärdedelar av sitt totala källarbete i telefon 

från redaktionen. Journalisterna på NLT uttrycker att de ofta har möjlighet att bara vandra runt på 

staden och söka upp nyheter. Informant 7 uttrycker det på följande sätt; ”går man bara över staden och 

ser att de håller på med någonting så går man bort och frågar vad de gör. Helt plötsligt har man en nyhet 

där också”.  

Även produktionskraven på de två tidningarna skiljer sig åt baserat på den skilda utgivningsfrekvensen 

och antalet journalister per redaktion. Journalisterna på NWT upplevde större krav kring snabb 
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produktion än de på NLT. Produktionstakten sågs dock generellt inte som något problem heller på NWT 

förutom i vissa enskilda fall. Informant 2 säger exempelvis: ”Det kan kännas så ibland att jag får publicera 

det ändå, eftersom jag hade lovat att göra två tusen tecken på det. Men det händer inte så ofta så…”. 

Det framgår tydligt av citatet att denna situation inte är önskvärd, men att den journalistiska 

verkligheten kan leda till sådana utfall. I NLT:s fall är motsatsen en verklighet enligt informant 8: ”Vi har 

inte alls den där situationen här. Jag kan väl tycka det att vi borde ha lite större press på oss ibland. Det 

är min åsikt”. Citatet ger bilden av att NLT har låga produktionskrav på sina anställda. Överlag var 

mängden texter som uppfattades som lämplig produktion på tidningarna i stort sett lika med ungefär 1-2 

längre artiklar per utgivning plus en del mindre notiser. Detta slås dock ut på att NLT endast publiceras 

tre dagar i veckan. Journalisterna påpekade också att det fanns tillfällen där de arbetade med samma 

artikel över en längre period, vilket leder till en nedgång av den dagliga produktionen.   

Resultatet visar att det redaktionella arbetet skiljer sig mycket åt hos de två tidningarna. Journalisterna 

på NLT upplever en större frihet att uppsöka egna nyheter och källor medan NWT-journalisterna är mer 

bundna till sin redaktion. NLT:s lägre utgivningsfrekvens ger en större möjlighet att arbetat med artiklar 

över längre tid och därigenom kunna publicera ett mer färdigställt material ur källsynpunkt. 

7.4 Marknadsperspektiv 

Som visats i bakgrunden ser konkurrenssituationen olika ut för de två tidningarna. NLT har idag en 

position där de relativt sett är utan konkurrens i närområdet medan NWT besitter starka lokala 

konkurrenter, främst i form av konkurrerande lokaltidningen Värmlands Folkblad (VF). Utifrån studiens 

syfte har vi frågat informanten hur de påverkas av sin tidnings nuvarande konkurrenssituation i sitt 

dagliga arbete med hänsyn till källhantering. 

NWT:s journalister är eniga i att deras närliggande konkurrens främjar deras arbete i form av en 

motiverande faktor. Informant 1 uttrycker att dess arbete skulle vara mycket tråkigare om det inte fanns 

en lokal konkurrent att ”tävla” med. Denne menar att konkurrensen driver journalisten framåt om ”det 

finns den där tävlingen och att man vill vara först med allting”. Informant 4 involverar en tidsaspekt i det 

hela och menar att nyheter utan konkurrens kan skjutas upp i närmast oändlighet, ”då behöver man ju 

inte skynda på alls, då kanske man kan vänta en vecka med att publicera en artikel, eller en månad eller 

ett år, vad ska vi ens göra det alls för?”. Informant 3 uttrycker sig enligt följande: ”Om man är utan 

konkurrens är det ju lätt att man blir bekväm, och en bekväm tidning är ju aldrig någon spänstig tidning 

med någon nyhetspuls i”. Vissa journalister på NLT uttrycker även de en önskan om att större konkurrens 

vore önskvärd. Även om deras nuvarande situation ger dem möjlighet att alltid ”skriva klart” sina artiklar 
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skulle de välkomna en sporrande faktor på orten. På frågor om konkurrensaspekten nämner flera av 

NLT:s journalister en lokal nättidning som enda konkurrent. Informant 8 beskriver att det för denne 

därigenom finns ett tävlingsmoment närvarande vid nätpublicering och att detta är något denne skulle 

vilja se även i det dagliga tidningsarbetet. Även de andra journalisterna uttrycker en önskan att i 

möjligaste mån publicera före sin lokale konkurrent, dock utan att kompromissa med källhanteringen.  

Den negativa effekt en konkurrenssituation kan få är att journalisten, enligt informant 2, blir tvungen att 

publicera nyheten ”rakt av” om denne vet att den konkurrerande tidningen sitter med samma nyhet. 

Detta kan medföra att en källa som egentligen behövts i artikeln inte får sitt utlåtande tryckt eller att 

källan blir ersätt av en annan. Detta innebär att artikeln kan publiceras utan lika säkerställd information 

och att bärande källor i vissa fall kan uteslutas. I sådant fall görs generellt en uppföljning i senare 

nummer där eventuella luckor fylls i och hål tätas. Informanterna har blivit pressade kring frågan om de 

någon gång känner att de tvingas publicera halvfärdiga nyheter till följd av deadlines och konkurrens. 

Svaren här har skiljt sig åt men vissa erkänner att så varit fallet. Informant 2 säger att denne ibland 

tvingas kompromissa med innehållet baserat på konkurrensen på orten, ”i enskilda situationer kan det ju 

bli så”. Informant 3 förklarar situationen vidare: 

”I ett skede som man känner att man har en väldigt bra nyhet som man vet att det finns risk för att andra 

konkurrenter har, så kan man kanske publicera delar utav själva nyheten, och sedan får jag återkomma 

nästa dag med en uppföljning, där jag kanske kompletterar med den informationen jag inte lyckades få tag 

i dag ett då”.  

NWT:s journalister är dock tydliga med att i de fall där ej uttömmande information publiceras följer alltid 

en vidarearbetad text nästa utgivningsdag. Informant 2 menar att ”om det finns något mer att följa upp, 

något mer att berätta så gör vi ju det”.  

Journalisterna på NWT ger även uttryck för att de gärna ”jävlas” med konkurrenterna där chansen 

uppstår. Informant 3 säger att ”kan man jävlas med konkurrenten så är det bland det roligaste man kan 

göra om man hinner före och vet att båda två sitter på samma uppslag eller tips”. Informant 1 och 2 

uttalar att det ”känns surt” de gånger konkurrenterna hinner före med nyheter som de själva också 

arbetar med. De gånger detta sker försöker de att publicera en mer informationsrik artikel nästa dag som 

svar, som informant 3 påpekar: ”I de sammanhangen anstränger vi oss för att hitta mer information, 

sådan som inte var känd eller publicerad av då exempelvis VF”.   
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Informant 4 poängterar dock att man hela tiden måste väga konkurrensaspekten mot tidningens 

trovärdighet: 

”Det finns ju olika saker som man spelar med här, att vi ska vara nyhetsledande och vi ska vara först med 

lokala nyheter, men det andra är ju trovärdigheten, det är ju den som ligger i andra vågskålen. Att 

publicerar vi saker som inte är sanna eller som inte stämmer urholkas ju vår trovärdighet och då kan det ju 

gå lika illa, om folk säger att ”den där tidningen kan vi inte ha för det som står där är inte sant, det 

stämmer inte”, de får gå och dementera här efter två dagar eller de får… alltså, då ligger ju trovärdigheten 

i andra vågskålen så att det här är ju hela tiden en balansgång så det är därför vi hela tiden har det här som 

en princip”. 

Det framgår genom citatet ovan att det är en daglig problematik journalister kommer i kontakt med, att 

väga journalistisk kvalité gentemot publicering på bakgrund av konkurrensfaktorer. Att ”tumma på 

sanningen” likt tidigare nämnt är med andra ord en icke-önskvärd situation.  

Intervjuerna har visat att konkurrens på marknaden ses som positivt av samtliga journalister. 

Konkurrensen bidrar till att journalisten håller sig motiverad och inte blir för bekväm i sitt arbete. I 

enskilda fall kan dock konkurrensen leda till svåra beslut angående publiceringar och i vissa fall tvinga 

fram kompromisser gällande källhantering.  
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8. Analys 
I detta kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån de teorier som presenterats i 

litteraturgenomgången. Analysen kommer att i tur och ordning behandla teorierna kring Journalism of 

verification, elitkällor vs. Gemene man, lokalpressens förutsättningar samt marknadskrafter. 

8.1 Journalism of verification och Journalism of assertion 
Som visats i resultatdelen hävdar de intervjuade journalisterna att de jobbar noggrant med att 

upprätthålla en adekvat källverifiering. Journalisterna vidhåller att praxis är att alltid kontakta flera 

oberoende källor innan publicering vilket ger en god journalistiskt kvalité. De anser sig också, i de flesta 

fall, skapa nya och unika alster vilket även det går emot beskrivningen av dagens journalistik som 

presenteras av Kovach och Rosenstiel. 

Kovach och Rosenstiel (2007 s.81) argumenterar för att journalister idag ofta faller för frestelsen att 

publicera nyheter direkt med motiveringen att de alltid kan korrigeras senare, med kompletterande 

uppgifter. Intervjuerna har visat att journalisterna känner igen denna problematik, och att de ibland även 

jobbar på detta sätt. Teorin överensstämmer således med verkligheten också på lokal nivå, även om 

informanterna hävdar att tankesättet inte är önskvärt. En annan oroande faktor inom journalistikens 

utveckling är enligt Kovach och Rosenstiel (ibid.) att journalister idag tenderar att publicera nyheter 

enbart motiverat av att de redan finns publicerade på annat håll ute i nyhetssfären. En sådan Journalism 

of assertion menar de bidrar till journalistikens utveckling mot en likriktad och uddlös profession. Även 

här har intervjuerna visat en igenkänning hos informanterna som erkänner att denna tendens finns. I NLT 

och NWT:s fall rättfärdigas dock ”knyckandet” med att nyheter, oavsett ursprung, alltid vidarebehandlas 

och förbättras av tidningens egna journalister. Således upprätthålls, enligt informanterna, den goda 

journalistiken oberoende av om nyheten publiceras snabbt på nätet eller som en vidarebehandling av en 

redan befintlig nyhet.   

Kovach och Rosenstiel argumenterar för att det effektivaste botemedlet mot en Journalism of assertion 

skulle vara en mer medveten disciplin kring källverifiering. Detta skulle också ge allmänheten större 

förtroendegrund gentemot den journalistiska professionen. Intervjuerna har visat att informanterna 

generellt upplever att de utövar en väldisciplinerad källverifiering och att Journalism of assertion inte är 

vitt utbredd på deras marknad. Det finns dock faktorer som visar att de journalistiska förutsättningarna 

har förändrats och att Journalism of assertion i vissa situationer finns närvarande. Det går således att se 

paralleller hos undersökningsobjekten som tangerar Kovach och Rosenstiels teorier, även om 
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journalisterna själva motsäger sig denna i hög grad. Det kan dock konstateras att den journalistiska 

kvalitén inte gått lidande i samma grad som teorierna förutsäger.  

Kovach och Rosenstiels teori hävdar sammantaget att dagens journalistik i huvudsak präglas av andra 

faktorer än upprätthållandet av de journalistiska idealen.  Studiens informanter menar dock att så inte är 

fallet i deras arbetssituation. Som visats i resultatet betonar de tvärtom att korrekta nyheter är viktigare 

än snabb publicering och på den lokala arenan också ett bättre sätt att möta konkurrens. De medger att 

vissa tendenser mot fenomenet journalism of assertion finns men att dessa hanteras på ett sätt som 

garanterar en fortsatt god journalistik. Journalisterna anser sig än så länge ha såväl tid som verktyg att 

motarbeta faktorer som hotar upprätthållandet av deras ideal. Detta tyder på att det svenska 

medieklimatet fortfarande är relativt opåverkat av de externa faktorer som styr den amerikanska 

marknaden där teorierna har sin grund. Det svenska medieklimatet tillåter också en högre 

noggrannhetsgrad än det amerikanska vilket kan vara en förklaring till informanternas inställning i 

frågan. 

8.2 Elitkällor vs. Gemene man 
De presenterade teorierna hävdar att elitkällor, som en orsak av deras lättillgänglighet och 

professionalitet, används som huvudsaklig källa vid dagens nyhetsproduktion. De menar också att 

elitkällorna används som substitut om en annan källa visar sig vara okontaktbar. Informanterna 

motsätter sig dock även denna teoretiska beskrivning. Resultatet visar på att de undersökta 

journalisterna använder en variation av elitkällor och privatkällor vid sin nyhetsproduktion. De motiverar 

dock att de använder myndighetskällor i de fall de sitter på passande information, inte på grund av att de 

är enkla att komma i kontakt med. Informanterna säger att de hellre håller fast vid sina ideal än hänger 

sig åt tidseffektiviserande arbetsmetoder. Journalisterna bekräftar därigenom Cottles (2003, s.36) tankar 

om att det är journalistens ideal som styr utformandet av nyheter. 

Som visats i litteraturgenomgången hävdar Shoemaker och Reese (1996 s.180) att privatpersoner som 

källa ofta får stå tillbaka på grund av bristande tillgänglighet. Även Hallin, Manoff och Weddle (1993 

s.757-758) påstår att icke-myndighetsrelaterade källor sällan har makt att initiera nyhetshistorier. 

Brown, Bybee, Wearden och Straughan (1982, s.53) menar att myndigheter som källa har en högre 

dignitet än privatpersoner och att de till följd av detta är lättare att referera till. De intervjuade 

journalisterna visar dock på en annan inställning till auktoritet. Som visats i resultatet anser 

journalisterna att privatpersoner ses som såväl bättre som trovärdigare källor än myndigheter. 

Informanterna visar snarare en tendens att i högre grad misstro människor i högt uppsatta positioner än 



Sida 37 av 49 
 

gemene man på gatan. Teorin om att myndighetskällor är enklare att referera till på grund av en högre 

dignitet är enligt informanterna inte närvarande i deras arbete. De påpekar också att de sällan stöter på 

problem med privatpersoners tillgänglighet vilket tyder på att gemene man har större möjlighet att göra 

sig gällande som källa hos undersökta tidningar än vad teorierna hävdar.  

Att användningen av elitkällor ökat är enligt litteraturen ett resultat av en tids- och 

kostnadseffektivisering inom den journalistiska professionen. Att studiens journalister motsätter sig 

denna utveckling kan således ses som ett tecken på att undersökta tidningar ännu är relativt opåverkade 

av dessa faktorer. Informanterna uttrycker också att de ser sig som läsarens ombud och att deras 

huvudsakliga motivation är att publicera så välskrivna nyheter som möjligt. 

8.4 Marknadsperspektiv 
McManus menar i sin marknadsteori att journalistiken idag är en handelsvara likt någon annan där 

ekonomiska faktorer är ledande i dess utveckling. Journalistiken skulle således kompromissas av 

konkurrensfaktorer och konsumentkrav.  

Resultatet visar en hos journalisterna genomgående åsikt - konkurrens syns som en klart positiv faktor i 

det journalistiska arbetet. Att konkurrens skulle driva fram kompromisser med källverifiering är något 

informanterna generellt tar avstånd ifrån. De säger visserligen att de förstår den teoretiska 

problematiken men att det sällan förekommer i deras arbete. Konkurrenssituationen är inte lika påtaglig 

hos undersökningsobjekten som McManus ställer upp i sin teori. Ekonomiska påverkansfaktorer går 

visserligen att skönja i resultatet men överlag är marknaden inte lika styrande som i McManus 

amerikanska exempel. 

I litteraturgenomgången hävdar Tuchman (1978, s.20) att en tidning med större konkurrens tvingas 

publicera material snabbare för att möta denna och maximera företagets vinst. Mot denna bakgrund är 

det naturligt att tänka sig att publiceringstakten är högre hos NWT än NLT som befinner sig i 

monopolsituation. Intervjuerna visar också att så är fallet även om journalisterna på NWT är noga med 

att påpeka att journalistiska ideal styr över konkurrensen och att ingenting ska publiceras enbart för att 

trumfa denna. Tuchmans tankar överrensstämmer därmed med resultatet av denna studie även om 

marknaden inte är en ledande publiceringsfaktor vid något av undersökningsobjekten.  

Som visats i bakgrunden är båda tidningarna marknadsledande på sina respektive orter och närområden. 

Detta gör, att tidningarna får in en stor mängd information från externa källor. Det är exempelvis ett 

faktum att många källor hör av sig till NWT eftersom de är marknadsledande i Karlstad och Värmland. 
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Enligt McManus teori är det därmed tydligt att tillgången på källor är större än efterfrågan hos medierna 

vilket gör att medierna styr marknaden. Enligt teorin skulle NWT därigenom kunna utnyttja sin position 

som marknadsledare till att ge vissa källor fördelar tillgångsmässigt i de artiklar som publiceras. 

Resultatet visar dock att informanterna hävdar att selektion utifrån avsändare inte existerar, utan att 

nyhetsvärdet i varje enskild situation styr nyhetsurvalet. Även om NWT i teorin skulle kunna utnyttja sin 

situation så är detta inte fallet i dag utifrån genomförda intervjuer. Att NWT inte använder sig utav 

elitkällor i större grad än privatpersoner kan ses som ett tecken på att tidningen existerar på läsarens 

villkor och inte marknadens som McManus påstår. Detta har också visats i resultatet och kan 

sammanfattas med ett uttalande av informant 3: ”Jag är till för läsarna, jag är inte till för myndigheternas 

versioner. Då får de annonsera i tidningen om de vill något”. 

8.3 Lokalpress 
Som ställts upp i litteraturgenomgången visar teorierna på området att lokaljournalister agerar med en 

hög grad av rörlighet i sitt arbete för att söka upp egenfunna nyheter. Det sägs också att 

produktionskraven på lokala redaktioner är höga samt att grävande journalistik ofta utelämnas från 

agendan. 

Som visats i resultatet har NLT:s journalister större möjlighet till utomredaktionellt arbete medan NWT:s 

reportrar oftare sköter sina källkontakter från arbetsplatsen.  Detta speglar NLT:s situation med färre 

publiceringsdagar och mindre konkurrens. Resultatet går i linje med Nygrens fallstudie där mindre 

tidningar visade sig ha störst rörlighet på sina redaktioner (2008 s.67). NLT har därmed möjlighet att söka 

upp fler ”egna” nyheter, även om dessa kan ses som ämnen av lättare karaktär. NWT:s journalister visar, 

i likhet med Nygrens studie, en större benägenhet att bero av externa källor vid sin nyhetsproduktion. 

Som visats i resultatet uttrycker journalisterna på NWT en önskan att kunna ha mer personlig kontakt 

med källor, något de nu inte har möjlighet till på grund av tidsbrist och föreliggande deadlines. Detta 

tyder på att denna studie gett resultat som kan jämföras med dem av Nygrens arbete om 

redaktionsförhållandens påverkan på nyhetsframställning. 

Produktionskraven hos undersökningsobjekten har även de visat resultat i likhet med Nygrens studie. 

Som visats i resultatet såg produktionstakten överlag likadan ut på de bägge tidningarna med en 

produktion av 1-2 längre artiklar per utgivning samt en del mindre notiser. Denna siffra överensstämmer 

delvis med Nygrens resultat i sin fallstudie av lokalpress i Östergötland där varje journalist i snitt 

producerade 2-3 artiklar per utgivningsdag (2008 s.67). Eftersom NLT endast har hälften av NWT:s 

utgivningsfrekvens tyder detta på högre produktionskrav hos NWT. De besitter visserligen en större 
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redaktion men resultatet har ändå gett intrycket att NLT:s journalister kan lägga mer tid på varje artikel 

och därmed söka upp fler källor personligen. Detta överensstämmer också med Nygrens slutsatser kring 

ökad rörlighet på mindre redaktioner. 

Det faktum att NLT i hög grad söker upp källor personligen medför också att Soloskis argument om att 

lokala tidningar i monopolsituation tenderar att endast möta minimikraven för publicering inte stämmer 

i detta fall. Det är tydligt genom intervjuerna att journalisterna rör sig mycket utanför redaktionen och 

jagar nyhetshistorier, i motsats till vad Soloski hävdar. Detta visar att arbetstempot och tillhörande press 

är lägre på NLT än de medier Soloski undersökt. Det betyder samtidigt att även teorin om att tidningar i 

monopolsituation skulle utesluta vissa nyheter troligtvis inte överensstämmer med NLT:s situation. Detta 

då marknadssituationen ser annorlunda ut i Sverige jämfört med USA vilket kommer diskuteras vidare i 

nästa kapitel. 
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9. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer vi föra en diskussion och dra slutsatser utifrån fallstudiens resultat och analys. 

Först förs en allmän diskussion kring de teman som berörts i fallstudien för att sedan mynna ut i ett sista 

kapitel där konkreta slutsatser ställs upp utifrån fallstudiens frågeställningar. 

9.1 Elitkällor vs. Gemene man 
Journalisterna har varit tydliga med att de frekvent använder en stor variation av källor. De teorier som 

ställts upp om elitkällor och dess makt har i denna fallstudie ej kunnat bekräftas. Anledningen till detta 

kan vara att teorierna främst är baserade på amerikanska medier där marknadsfaktorer spelar en än 

större roll på källhanteringen. Journalisterna i fallstudien uppger att de fortfarande har väl upprätthållen 

kontakt med gemene man som nyhetskälla och inte känner sig pressade att använda elitkällor enbart för 

dess lättillgänglighet. Således bestrids denna faktor som i teorigenomgången presenteras som en utav 

huvudanledningarna till användningen av elitkällor. Fallstudien har visat att informanterna föredrar 

gemene man som nyhetskälla även om detta kan leda till en lägre publiceringstakt. Myndigheter används 

också frekvent som nyhetskälla även om fördelningen är mindre än vad litteraturen gör gällande. 

Informanterna påpekar att deras uppgift är att granska makthavarna och tjäna allmänheten. Mot 

bakgrund av detta är myndigheter välbevakade i de tidningar som undersökts. Detta innebär dock inte 

att deras röster hörs mer i nyhetsrapporteringen, men att deras aktioner i större grad bildar underlag för 

nyhetsuppslag.  

Det som fallstudien kunnat konstatera är att journalisterna själva säger sig väljer källa utifrån 

nyhetsvärde. De säger sig också ha möjlighet att göra detta utan större externa påtryckningar från vare 

sig ledningsnivå eller omgivning. På frågeställningen om vilka som är journalisters vanligaste källor idag 

har fallstudien visat en närmast likställd fördelning mellan elitkällor och privatpersoner. Exakta siffror har 

ej kunnat redovisas men de intryck vi fått efter intervjuerna tyder på detta. ”Elitkällornas” föga 

utbredning på området kan förklaras med det faktum att lokalpressen på mindre orter i Sverige 

fortfarande är relativt opåverkad av den utveckling teorierna visar råder på större marknader. 

Journalisterna på lokal nivå säger sig fortfarande vara starkt präglade av de journalistiska idealen och 

även tidningarnas ledning håller kvaliténs fana högre än kvantitetens. Således präglas nyhetsinnehållet, 

enligt intervjuade journalisters uppfattning, fortfarande av idealens tankegångar kring god journalistik 

och valet av källor blir därefter. Vad gäller källor som aktivt tipsar redaktionerna har journalisterna haft 

svårt att precisera hur stor andel av elit och privatpersoner som används till underlag för nyheter. 

Uppfattningen är dock att det även här är en jämn fördelning. Valet baseras på nyhetsvärdet i varje 

enskilt fall. Det är dock ett otvivelaktigt faktum att elitkällor inkluderas även i våra undersökta tidningar. 
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Detta görs dels för att de sitter på mycket information men även för att journalisterna generellt vill 

belysa alla sidor av en nyhet för att öka dess trovärdighet och objektivitet. 

Utfasningen av privata nyhetskällor är vanligt förekommande på riksnivå enligt teorierna om elitkällor. 

De genomförda intervjuerna visar dock ännu inte på någon utbredning av denna faktor hos de två 

undersökta tidningarna. Fallstudien visar att fler källor här har möjlighet att komma till tals än vad 

litteraturen säger är fallet hos amerikansk riksmedia. 

9.2 Källors trovärdighet 
Journalisterna uttalar flera faktorer som påverkar en källas trovärdighet. En faktor som påtalas är 

personens relation till nyheten. Att källan är kapabel att ge förstahandsinformation är vitalt för en 

trovärdig artikel. De intervjuade journalisterna försöker alltid nå de personer som direkt berörs av en 

händelse istället för att citera ansvariga myndighetskällor eller pressmeddelanden. Myndigheter  

används däremot ofta som komplement för att klarlägga alla parters inställning i frågan. En gemensam 

uppfattning är att andrahandsinformation i möjligaste mån bör undvikas och innan användning verifieras 

från flera oberoende håll. Informanterna uttrycker också en stor tillit till sina personliga kontaktnätverk. 

De gör gällande att tillitsförhållanden byggs upp på samma sätt med källor som med personer i 

privatlivet. Detta betyder att om en källa vid flertalet tillfällen förser journalisten med god information 

ökar sannolikheten att denne används igen. Detta bygger upp en successivt ökande trovärdighet hos 

källan och journalistens benägenhet att kontakta denne igen ökar. Informanterna menar att utan ett väl 

utbrett kontaktnät är det svårt för en journalist att få tag på information. Personligt uppbyggande av 

kontakter är därför vitalt för yrkets utövning.  

Det bör dock påpekas att dessa kontaktnät består av personer i olika myndighetspositioner. Det är på 

dessa områden kontakter behövs för att komma över relevant information som annars kan vara svår att 

nå. Genom att bygga upp personliga förhållanden närmar sig dessa egentliga elitkällor relevansen och 

nyhetsvärdet av en privatperson. Informationen som förmedlas person till person istället för myndighet 

till person ökar i trovärdighet och förenklar dessutom det journalistiska arbetet. Ett väletablerat 

kontaktnät av privatpersoner är visserligen positivt men irrelevant i det journalistiska arbetet. Detta då 

privatpersoner endast har möjlighet att förmedla nyheter där just de drabbas, medan myndigheter är av 

konstant nyhetsvärde. Kontaktnäten kan således sägas vara elitkällor som intar rollen som gemene man. 

Det har gjorts tydligt i denna undersökning att hög trovärdighet hos använda källor är essentiellt i 

informantens dagliga arbete. Journalisterna har enligt egen utsago en objektiv syn på vilka som skall 
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inkluderas och inte, och visade resonemang poängterar att denna yrkesgrupp främst tar med källor som 

gör att båda sidor av en händelse blir belysta.  

9.3 Källverifiering 
Studiens informanter uttrycker att källverifiering, Journalism of verification, är en essentiell del av deras 

dagliga arbete. Det har blivit tydligt att källverifiering är viktigt såväl för den enskilde journalisten som för 

tidningen i stort. Detta påvisas av det faktum att informant 4 läste upp tidningens publicistiska riktlinjer 

där två oberoende källor ställdes som ett krav för varje producerad artikel. Det ställs därav höga krav 

från ledningshåll att upprätthålla tidningens trovärdighet genom användning av korrekt och verifierad 

information. Informanterna uttrycker en gemensam ståndpunkt att upprätthålla kraven för god 

journalistik, såväl för sin egen som för läsarens skull. Journalisterna menar att korrekt källhantering går 

hand i hand med god journalistik och att man genom att praktisera noggrann källverifiering också får god 

journalistisk kvalité.  

Vissa tendenser kring Journalism of assertion kan tydas, främst med tanke på det förekommande 

”knyckandet” av nyheter. En sådan effekt kan leda till att tidningar blir mer lika varandra, men i denna 

fallstudie har det blivit klart att även om ”knyckande” förekommer så är tidningarna måna om att göra 

varje nyhet till sin egen.  

Överlag framgår det att korrekta nyheter är viktigare än snabba nyheter vid undersökta tidningar. Det är 

dock tydligt att Journalism of verification är under press, främst av ett ökande marknadsinflytande inom 

branschen. Marknadsförhållanden leder till ”tävlingar” mellan olika tidningar gällande att vara först med 

nyheter. Detta medför att tidningarna, i denna fallstudie främst NWT, hamnar i situationer där de tvingas 

väga vikten av korrekt källverifiering gentemot den av snabba publiceringar av konkurrensorsaker. Av 

intervjuerna framgår det att tidningarnas journalister i alla lägen försöker upprätthålla idealen kring 

källhantering, men att de i enstaka fall kan tvingas kompromissa. Detta är en naturlig aspekt i dagens 

journalistik där konkurrensen mellan tidningar och övriga medier blir allt hårdare. Som en orsak av detta 

är det svårt att dra slutsatsen att tidningarna inte tummar på källverifieringen. Detta kan därför mycket 

väl förekomma i större utsträckning än vad informanterna säger sig uppleva. Det visar också att även om 

samtliga journalister anser att korrekt källverifiering är en grundläggande princip så är denna svår att 

följa i praktiken. Som Kovach och Rosenstiel har nämnt, så är enda sättet att motverka Journalism of 

assertion en ökad disciplin hos varje enskild journalist att utöva källverifiering mer noggrant. Även om 

fallstudien ser tendenser till en Journalism of assertion så går det inte att säga att den har fått 

fullständigt genomslag. Journalisterna själva säger sig kämpa emot den, vilket torde vara ett 
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svåröverkomligt hinder för ”Journalism of assertion’s” vidare utbredning. Journalism of assertion är 

visserligen en utveckling som drivs fram av faktorer utom journalisternas räckvidd, men likväl en 

utveckling som de måste ta hänsyn till för att kunna leva upp till de journalistiska idealen. Av detta kan 

det konstateras att journalistiken utvecklas av sig själv och att journalisterna i viss grad tvingas följa med.  

9.4 Marknadspåverkan 
Litteraturen hävdar att ökad konkurrens leder till att nyhetsmedierna använder fler ”färdigpackade” 

nyheter och i lägre grad praktiserar eget uppsökande av källor. Den visar dock också att denna effekt 

ännu inte är lika påtaglig på lokal nivå, gällande lokala nyheter. Fallstudien visar också att undersökta 

journalister fortfarande till stor del söker upp sina källor på egen hand, exempelvis genom att vandra på 

staden. Det finns dock en skillnad mellan tidningarna där NLT:s journalister uppvisar en större rörlighet i 

sitt arbete än NWT:s. Detta kan tillskrivas det faktum att NWT:s konkurrens och deadlines är hårdare på 

grund av deras rådande marknadssituation.  

NLT har i sin monopolsituation möjligheten att söka upp och producera nyheter i den takt som krävs för 

att upprätthålla en genomgående god journalistisk kvalité på sitt innehåll. Detta är också en effekt av att 

dess utgivningsfrekvens är lägre och att de därigenom har längre tid mellan deadlines. Redaktionernas 

storlek gör dock att produceringskraven för varje enskild journalist blir ungefär desamma då NLT måste 

producera sitt nyhetsmaterial på betydligt färre skrivande journalister än NWT. Fallstudiens journalister 

säger också att de i vissa fall kan driva fram en tidigare publicering av rent konkurrensmässiga skäl även 

om nyheten saknar vissa källor eller information. Denna effekt är av naturliga skäl mer utpräglad hos 

NWT som har lokala konkurrenter inom samma medieområde. NWT:s journalister säger att även om de 

ibland får kompromissa på grund av konkurrensen så är den ingenting de skulle vilja vara utan. 

Konkurrensen ses som en drivande faktor mot en skarp journalistisk hjärna och därmed ett främjande av 

den goda journalistiken.  

Vissa av NLT:s journalister uttrycker också en önskan efter större konkurrens för att öka drivkraften i sitt 

dagliga arbete. Tidningen har som visats endast viss konkurrens på sin ort, främst genom en lokal 

webbtidning. Denna konkurrens är dock för liten för att fungera som en sporrande faktor för 

journalisterna. Den blir därför inget reellt hot mot NLT:s ställning och det finns därför ingen anledning för 

tidningen att kompromissa sina ideal för att möta en så gott som ickeexisterande konkurrens. 

Av intervjuade journalister kan man dra slutsatsen att konkurrens är en välkommen faktor i 

arbetsförhållandena. Denna får dock inte bli dominerande i förhållande till de journalistiska idealen. 
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Konkurrens kan, om hanterad på fel sätt, leda till ett kompromissande med källarbetet och därmed en 

devalvering av journalistikens trovärdighet. Risken idag är att marknadsfaktorerna leder till att 

tidningarna utesluter vissa källor av effektivitetsskäl och därmed utelämnar viktiga delar av 

nyhetsrapporteringen.  

9.5 Förutsättningar för lokalpress  
Lokalpressen har som litteraturen nämnt andra förutsättningar gentemot större riksmedia. Möjligheten 

att själva söka upp och producera unika nyheter är större då konkurrensen är mindre och stressen 

därmed lägre. Lokalpressens redaktioner är öppnare för allmänheten då de arbetar nära sin publik och 

därigenom har lätt att komma i kontakt med dem. På lokala tidningar är skribenterna ofta allmänt kända 

och kan stoppas på gatan för att ges feedback. Ju mindre redaktionen är desto större torde denna effekt 

bli då publiken har färre journalister att förhålla sig till. De intervjuade journalisterna uttalar att de 

arbetar i allmänhetens tjänst vilket betyder att det också ligger i eget intresse att i så hög grad som 

möjligt ha en öppen dialog med sin publik. Den lokala marknaden är därmed inte styrd av elitkällor på 

samma sätt som riksmedia, utan kan snarare ses som en representation av lokalbefolkningens intressen.  

Det är en generell åsikt hos de intervjuade journalisterna att de helst söker upp privatpersoner för att 

använda sig utav dessa som källa. Denna möjlighet är större hos NLT än hos NWT. Detta beror främst på 

tidningarnas skilda utgivningsfrekvens. Eftersom NWT publiceras sex dagar i veckan är det tydligt att de 

inte har möjlighet att i samma utsträckning som NLT lämna redaktionen för att söka upp källor. De är i 

stor grad bundna till sin arbetsplats och är beroende av telefon och mail för att ta kontakt med sina 

källor. Detta är en faktor som journalisterna omtalar som negativ men nödvändig för att möta tidningens 

produktionskrav. Att det skulle spela in på journalistikens kvalité menar dock journalisterna ej är troligt. 

För NLT:s del är det allmänt accepterad att lämna redaktionen för att leta upp förstahandsnyheter och 

intervjua källor på plats. Detta är något NWT:s journalister uttrycker att de inte har tid med även om de 

skulle önska att så vore fallet. Således skiljer sig även förutsättningarna mellan aktörer på olika lokala 

marknader. 

Från genomförda intervjuer har intrycket blivit att den svenska lokalpressen prioriterar kvalitet framför 

kvantitet i sin nyhetsrapportering. I NLT:s fall betyder detta att journalisterna ofta har gott om tid att 

kolla upp all fakta och få tag i de källor som krävs för att kunna publicera en slagkraftig journalistisk text.  

Även NWT prioriterar kvalité i sin nyhetsrapportering men kan i enskilda fall tvingas kompromissa utifrån 

produktionsfaktorer som visats i fallstudien.  
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9.6 Konkreta slutsatser 
Av presenterade resultat och analys kan utöver detta följande konkreta slutsatser dras utifrån våra 

frågeställningar:  

Vilka är utvalda tidningars journalisters vanligaste källor idag? 

De vanligaste källorna hos de undersökta tidningarna är en kombination av myndigheter och drabbade 

privatpersoner, helst i samma artikel. 

Vilka faktorer påverkar intervjuade journalisters förtroende för en källa? 

De faktorer som främst påverkar en källas trovärdighet är närhet till nyheten (förstahandsinformation), 

källans ursprung (myndighet eller privatperson etc.) samt tidigare användning (kontaktnät, uppbyggt 

förtroende). 

Hur betraktar intervjuade journalister problematiken kring korrekt källverifiering? 

De intervjuade journalisterna ser källverifiering som en viktig del av sitt arbete och något som inte bör 

kompromissas. De känner att de i de flesta fall kan uppnå kraven för korrekt källverifiering och endast i 

nödfall behöver ta till genvägar. Informanten medger att problematiken finns men sätter journalistiska 

ideal främst. 

Hur arbetar intervjuade journalister praktiskt med källhantering för att upprätthålla kraven för god 

journalistik? 

För att upprätthålla en god källhantering ser informanten till att i möjligaste mån belysa alla parter av en 

nyhet och ge läsaren en korrekt bild av händelsen. De försöker att motstå externa påverkansfaktorer och 

vidhålla ett objektivt perspektiv på nyheter och vad som är acceptabelt att publicera. 

Finns det skillnader i tidningarnas källhantering baserat på deras skilda förutsättningar 

(konkurrensaspekt, redaktionell storlek och utgivningsfrekvens)? 

Ja, om än av mindre karaktär. NLT kan beroende av sin mindre konkurrens och färre utgivningsdagar 

lägga ner mer tid på att korrekt verifiera sina källor. Skillnaden är tydlig främst i kontaktens karaktär 

(personligt möte eller telefonkontakt) men båda tidningar får generellt sina källor verifierade enligt 

önskemål. NWT:s högre konkurrens kan dock i vissa fall leda till snabbare publiceringar av ofullständigt 

material. NLT som agerar utan nämnvärd konkurrens har större möjligheter att söka upp fler källor och 

skjuta upp publiceringar. Konkurrensen ses dock av informanten som något positivt och är om den möts 

på rätt sätt en motiverande faktor som främjar god journalistik, något som även NLT:s journalister 

medger. 
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10. Framtida forskningsförslag och brister i undersökningen 
Mot bakgrund av denna fallstudie är det tydligt att flera utav de teorier som gåtts igenom inte kan göras 

gällande för lokalpressen i Sverige. Detta faktum innebär att forskning på detta område behövs för att 

kunna belysa vilka skillnader som finns mellan lokalpress och rikspress i Sverige samt hur situationen ser 

ut jämfört med internationella medier. Medieklimatet i Sverige är annorlunda än i USA, där samtliga 

använda teorier har sitt ursprung. Det är därför nödvändigt med vidare källforskning som baserar sig på 

svenska eller eventuellt nordiska förhållanden.  

Det är också detta faktum som gör att det uppstår brister i denna fallstudie. Att adekvata teorier kring 

källhantering i Sverige är icke-existerande gör att teorier som beskriver amerikanska marknadsmässiga 

och politiska förhållanden måste användas för att undersöka källanvändning etc. även i denna fallstudie. 

Detta ger en begränsning kring vilka samband som kan dras och leder i många fall enbart till en 

falsifiering av genomgångna teorier. 

Denna fallstudie har också enbart tagit hänsyn till journalisternas egna uppfattningar och uttalanden. 

Detta kan leda till att ett resultat som mer präglas av den verklighet som journalister önskar sig än den 

som faktiskt råder. För att undersöka de faktiska förhållandena skulle en kompletterande kvalitativ 

innehållsanalys av det publicerade materialet vara nödvändig. Då skulle också tydligare samband kunna 

dras mellan journalisternas utsagor och den tryckta verkligheten.  
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Bilaga - Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Varje intervju kommer att inledas med att vi kort presenterar oss själva, vår undersökning samt syftet 

med denna. Respondenten kommer kort informeras om vad samtalet skall beröra och hur vi ser för oss 

att intervjun kommer fortgå. För varje intervju kommer vara avsatt 45 minuter och diktafon kommer 

användas för inspelning av samtalet. Vi kommer precisera att intervjun är fullständigt anonym så att 

frågetecken kring detta undviks. Detta kan också vara till hjälp för att säkerställa att de svar som 

informantet ger blir mer sanningsenliga då han/hon inte behöver vara orolig för sina uttalanden. 

Konkreta frågor som kommer ställas eller vävas in i samtalet där det är passande är: 

Hur ser informantets dagliga kontakt med källor ut? 

Hur ser informantet på trovärdighetsaspekten kring sina källor? 

Hur ser informantets källhantering ut idag jämfört med tidigare?  

Vilka åtgärder använder informantet för att verifiera sina källor? 

Vilka tankar har informantet kring en ideal källsituation? 

Ser informantet några förändringsmönster i dagens källhantering? 

Uppföljningsfrågor kommer ställas utifrån de tankebanor som informantet har. Det är viktigt att 

precisera att alla frågor skall ställas till varje informant om det passar så att det empiriska materialet i 

största möjliga grad blir jämförbart. 

När intervjun ska avslutas 

Förklara hur lång tid som återstår så att informantet inte känner att han/hon har blivit avbruten. När 

intervjun är klar, stäng av diktafonen och tacka för intervjupersonens medverkan. Skriv ner eventuella 

saker som nämns. Precisera återigen att intervjun är fullständigt anonym, och om utskrift av intervjun 

önskas, lämnas denna ut på begäran. Besked om detta måste komma inom en dag. Fråga informantet 

vad han/hon tyckte om intervjun och det var något vi borde gjort annorlunda. 

Sitt ner i fem-tio minuter efter att informantet har lämnat platsen och reflektera över de svar som blivit 

insamlade. Skriv ner eventuella tankar/lärdomar som kommer upp på papper innan vi fortsätter med 

nästa informant. 
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